vn .,
ii

ÁA1I

POPULÁRNO-VEDECKÝ ASTRONOMICKÝ ČASOPIS

SLOVENSKÉHO ÚSTREDIA AMATÉRSKEJ ASTRONÓMIE V HURBANOVE

1986
ROČNÍK XVII.
Kčs 4

Éra balónov, ktorá začala priekopnfckymi letmi bratov Mongolfierovcov (1783), umožnila Tudom po prvýkrát pohiad na Zem z vtáčej perspektívy. Trvalo však vyše pol storočia, kým objav dagerotýpie (1833) dal
možnost zachytit výhrad z výšky aj na snímke. Platne sa spočiatku museli vyvolával v ortulových parách bezprostredne po naexponovaní, teda priamo v gondole balóna; až vynález mokrého spósobu spracovávania fotografií (Talbot 1835) odstránil aj tieto problémy. Výšková fotografia sa vzmáha, získava na
význame najmá ako podklad pre tvorbu máp. Objavujú sa vzducholode, po nich lietadlá, rakety — a napokon družice. Nijako neprekvapuje, že diaTkový výskum Zeme stal sa velmi rýchlo najširšie využívanou
aplikáciou kozmonautiky. Dá sa povedal, že zlatý vek výskumu Zeme z kozmu ešte len začfna, a to vdaka nástupu nových techník zfskavania a spracovávania snímok a tým aj zásadnému pokroku v ich využívaní.

Typický pricskumný balón zo začiatku tohto storočia, aký sa používal aj na výškové
fatografovanie.

Pravdepodobne prvá výšková fotografia Bratislavy z roku 1905. Jej autorom je dr. Antal Schleiner z Viedne,
ktorý podnikol let balónom a 6. septembra 1905 z výšky 1 000 metrov zachytil výhrad na naše mesto. Pri lete v takej veTkej výške musel používat aj kyslíkový prístroj. V čase, ked exponoval túto snímku, teplomer v gondole balóna ukazoval —15 °C. Na snímke pekne vidno, že mesto sa rozkladalo len na Pavom brehu Dunaja. Za riekou, v Petržalke, kde je dnes najvžčšie bratislavské sídlisko, vidíme na snímke úzke pásiky polí. Nafavo od nich, až ku
brehom Dunaja, rozkladá sa Pečeňský les, ktorý sa zobrazil ako velká tmavá plocha. Tento les zostal dodnes
rovnaký; je to chránené územie, s bohatými zdrojmi pitnej vody. Cez Dunaj viedol vtedy jediný most. Na tom
istom mieste stojí najstarší bratislavský most i teraz, takže podYa jeho polohy móžeme na snímke identifikovat aj jednotlivé ulice starého mesta.

Pátnást rokov slúžili sovietskej
kozmonautike družicové stanice typu Salut. V róznych modifikáciách
umožnili váčšine sovietskych kozmonautov pracovat vo vesmíre nielen
dni, ale dlhé týždne a mesiace. Posledné dye stanice z tohto vývojového radu — Salut 6 a Salut 7 — s dvoma spojovacími uzlami sa už stali
dlhodobými kozmickými prístavmi,
kde kotvili dye desiatky nákladných
lodí Progress, klasické Sojuzy a Sojuzy T so základnými i návštevnými
posádkami. Salut 6 položil letom posádky Gubarev — Remek základy
medzinárodnej spolupráce v kozmických pilotovaných letoch programu
Interkozmos, na Salut 7 sa vypravil
francúzsky i indický kozmonaut.
Tento rok 20. februára éra staníc
Salut skončila. V ten deň vynesla
tažká raketa Proton na obežnú dráhu základný modul stanice novej
generácie založenej na stavebnicovom princípe, stanice Mir, ku ktorej 13. marta zamierila prvá posádka — Leonid Kizim a Vladimír Solovjov.
DVE STANICE NA OBEŽNEJ
DRAHE
Vo chvílach, ked Kizim so Solovjom po prvýkrát osídlovali Mir, pracovali v kozme dye sovietske družicové stanice. Dosluhujúci Salut 7 a
nový Mir. Salut bol po vlaňajšej
oprave stále schopný prevádzky a
bola len otázka času, kedy sa na
ňom objavia kozmonauti. Stalo sa
tak 6. mája, po pátdesiatich dňoch pobytu na Mire. Kizim so Solovjovom
po prvýkrát v histórii kozmonautiky
uskutečnili medziorbitálny prelet
z jednej stanice na druhú v kozmickej lodi Sojuz T-15. Na „sedmičke"
strávila táto dvojica dalších 50 dní
svojho kozmického letu a urobila
celý rad významných experimentov,
včftane výstupov do vesmíru, pri
ktorých napr, zvárala z jednotlivých
častí nosník dlhý 15 metrov, aký
možno využit pri výstavbe velkých
staníc a mých konštrukcií, vrátane
kozmickéch elektrární. Táto dvojica
kozmonautov dvoma výstupmi do
otvoreného kozmu si upevnila aj
svoje prvenstvo v čase strávenom
mimo kozmickej lode. V žiadnom
prípade však nešlo o výstupy kyčli
rekordom. Okrem prát s nosníkom
kozmonauti odmontovali z povrchu
stanice niekoYko schránok s róznymi
materiálmi, ktoré boll vystavené
dlhodobému pósobeniu kozmického
priestoru, ako aj detektory častíc
kozmického žiarenia.
Počas svojho pobytu na Salute 7
dokončili Kizim a Solovjov rozpracované experimenty a snímkovali
i zemský povrch. Napokon odmontovali zo stanice zo dvadsat unikátnych prístrojov s celkovou hmotnostou asi 400 kg, umiestnili ich vo
svojej kozmickej lodi a 25. júna Sa-

Od Salutu
k Miru
STANISLAV KUŽEL

lut opustili. Rovnako zložitým manévrovaním ako pri prílete opat zamierili ku stanici Mir, kde zakotvili
na stredovom prednom uzle tesne
pred polnocou 26. 6. SEČ. Prvé stahovanie z jednej stanice na druhú teda
skončilo. Otázkou zostáva, či starostlivo nakonzervovaný Salut 7, ktorý
op5t pracuje v automatickom režime, bude ešte osídlený. Možné by
to bole — jeho aparatúry, ako aj
zariadenia na Kozmose 1686, ktorý
je s ním spojený, pracujú bezchybné.
LÚČENIE SO SALUTMI
Nie je vylúčené, že pobyt Kizima
a Solovjova bol už bodkou za využívaním staníc typu Salut. Ich možnosti sú do istej miery vyčerpané.
SaTuty 1-5 umožňovali pobyt iba
základným posádkam na dobu najviac dvoch mesiacov, pretože nebolo
možné plynule dopravovat zásoby
vzhIadom na jediný spojovací uzol,
obsadený lodou Sojuz. Na hranicu
svojich možností sa táto prvá generácia Salutov dostala pri lete Klimuka a Sevasfanova na Salute 4 v roku 1975. Salut 5 sa využíval podstatne menej. Druhou generáciou SaTutov holi stanice Salut 6 a 7. Razmermi sa od svojich predchodcov
nijako nelíšili, avšak zásadnou zmenou bole zabudovanie druhého spojovacieho uzla v zadnej, predtým
výlučne motorickej sekcii stanice
s priemerom 4,15 m. Pohonná jednotka a korekčné motorčeky boli
rozmiestnené po obvode spojovacieho uzla. Táto inovácia spolu s bohatším prístrojovým vybavením a
automaticky sa natáčajúcimi slnečnými batériami umožnila podstatne
rozšírit paletu výskumov a možnosti
dlhodobých letov základných posádok až na rekordných 237 dní (posádka Kizim, Atkov, Solovjov). Na
druhý spojovací uzol sa pravidelne
pripájali nákladné lode Progress, dodávajúce na stanicu palivo, potraviny, vodu i poštu pre posádku. Progressy sa používali ako kozmické tahače na úpravu dráhy stanice. Druhý uzol slúžil aj na zakotvenie návštevných posádok, vrátane medzinárodných expedícií. Saluty druhej
generácie pozdvihli na vysoká úroveň astronomické pozorovania z obežnej dráhy, výskum zemského povrchu i biologický výskum a v nemalej miere dopinili naše poznatky

o vplyve kozmického priestoru a stavu beztiaže na Iudský organizmus.
Koncepcia Salutov sa zrodila ešte
v posledných rokoch života akademika S. P. Korolova, rovnako ako
návrh kozmickej lode Sojuz. Postupný rozvoj kompletného systému Sojuz—Salut—Progress (resp. modul typu Kozmos) svedčí a dlhodobej koncepcii rozvoj sovietskych pilotovaných letov metódou postupnej inovácie, a sklbení osvedčenej techniky
s modernými prvkami, ktoré prináša
vedecko-technický rozvoj.
Zatial čo americká kozmonautika
sa vyvíja v prudkých technologických skokoch, ktoré síce prinášajú
okamžitý nárast kvality výskumov,
ale vzhladom na nevyváženost programov aj celý rad problémov (ako
v prípade Challengera) — dospel Sovietsky zváz síce pozvolna, ale s istotou ku tretej generácii družicových
staníc, modulárnej dlhodobej a variabilnej stanici Mir. A to najmenej
o 7 rokov skór než NASA vybuduje
svoju Space Station. Tak sa mohlo
stať — povedané slovami jedného
z amerických časopisov, že „ruská
korytnačka predbehla amerického
zajata".
JEDNODUCHÁ KONCEPCIA
Základný modul stanice Mir v podstate opát navhzuje na tradičnú koncepciu Salutov, preverenú dlhoročnými skúsenostami. Aj zovňajškom
sa naň velmi podobá. Je to valec
dlhý 15 metrov s najváčším priemerom 4,15 m a s vnútorným objemom
asi 100 m3. Novým usporiadaním riadiacich pultov a agregátov zaistujúcich životné podmienky ako aj prístrojovým vybavením pósobí Mir
oveTa priestrannejšie než SaTuty. Pri
jeho konštrukcii sa do velkej miery
vychádzalo i z názorov kozmonautov, ktorí dlhé mesiace pracovali na
Salutoch a získali oveTa presnejšiu
predstavu o racionálnom usporiadaní paluby a obytných priestorov
i laboratórií než mohli odhadnút
konštruktéri. Pri pohTade zvonka
zaujme Mir mohutnými panelmi slnečných batérií s plochou 76 m'- (na
rozdiel od Salutov, ktoré mali plochu batérií len 60 m'-) a modifikovaným spojovacím zariadením, ktoré má, v najužšej prechodovej časti
stanice priemer 2 metre. Nemá však
tvar klasického valca, je to skór do
kríža usporiadaný spojovací modul,
ktorý má v asi stanice hlavný spojovací uzol a na bokoch dalšie
štyri. Šiesty spojovací uzol je
opát umiestnený v zadnej, matorickej sekcii, podobne ako na
Salutoch 2. generácie. Má opht
slúžit na pristávanie nákladných lodí Progress a zásobovacích modulov,
prípadne tahačov či energetických
modulov — teda v podstate servisné
operácie. Skupina piatich uzlov
v prednej časti stanice má zas slúžit
(Pokračovanie na str. 158)
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Štruktúra pieskových presypov púšte Ar Rab'al Khali v Saudskej Arábii. Pieskové duny vystupujú nad skalným
podložím, ktoré viditePne presvitá v hornej časti obrázka. Výsledná snímka bola zostavená zo záberov družice
Lan dsat.

RNDr. JAN FERANEC, CSc.

Každý rok pribudne na obežnej dráhe takmer
dvadsat družíc, určených na diaTkový prieskum
Zeme. Ak zrátame všetky telesá na obežnej dráhe
— družice i kozmické lode s posádkou, ktoré za posledné štvrístoročie mali vo svojom programe
získavaí informácie o našel planéte, zistíme, že ich
počet už presiahol 650. Napriek tomu diaTkový
prieskum Zeme ešte len začína. Súčasné technické
možnosti, ktorými disponuje toto mladé odvetvie,
stále nie sú vyčerpané — a pritom udivuje, ako
rýchlo pribúdajú áalšie techniky. Ocitli sme sa na
prahu novej éry spoznávania našej Zeme, ktorá
rnie je o nič menej vzrušujúca ako objaviteTské
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cesty prvých moreplavcov. Družice prinášajú stále
nové prekvapenia o našej Zemi: ukazujú nám aktivitu sopiek, o ktorých sme si mysleli, že sú už
dávno vyhasnuté; vyslali nám zábery s jasne vykresleným voTakedajším korytom Nilu a tým určili archeológoxn lokality jednej z najstarších kultúr Tudstva. Pomocou snímok z družíc podarilo sa
nám nazriet do hlbín oceánov a mapovat teplotu
ich vod. A čo je ešte prevratnejšie, na základe
údajov, ktoré nepretržite prúdia z družíc, vznikajú názornejšie a čoraz viac špecializované záznamy zemského povrchu a ako na bežiacom páse
dodávajú sa najróznejším užívateIom. Nezaobídu
sa bez nich kartografi, vodohospodári, plánovači,
stavbári, poPnohospodári. DiaTkový prieskum Zeme sa stáva bežnou potrebou dňa. Jeho všednost
je tým najkrajším, čím sa móže táto najúspešnej'ia
aplikácia kozmonautiky pochválit.

Už prvá dagerotypia, predchodca dnešnej fotografie, ktorú vyhotovili v roku 1839 Daguerre a
Niepce, priviedla vtedajších tvorcov máp na myšlienku snímat
zemský povrch z vtáčej perspektívy a využívat snímky ako pomůcku pri mapovacích prácach.
Necelých dvadsat rokov po Vynájdení dagerotypie, v roku 1858,

vzniesol sa nad Paríž balón, z ktorého G. G. Tournachom odfotografoval strechy ;a ulice Paríža
z nadhladu.
Nová metóda sa osvedčila. Postupom času sa fotografické komory vynášali pomocou stále dokonalejších nosičov. Prvé snímky
zemského povrchu z lietadla urobil r. 1909 známy •priekopník letectva Wright. Pomocou dokonalejších snímacích komór, umiestnených na špeciálnych lietadlách,
sa letecký prieskum robí i dodnes,
v dobe kozmickej techniky.
Za prvé pokusy snímkovania
zemského povrchu z kozmu možno
považovat snímky zhotovené pomocou fotografického prístroja,
ktorý si dal v roku 1891 patentovat L. Rahrmann. Prístroj vyniesla
vysoko do atmosféry raketa, spát
na Zem sa vracal ,pomocou padáka. Ďalšie pionierske experimenty
snímkovania Zeme z kozmu sa
uskutočnili krátko po druhej svetovej voj ne. Rakety typu V-2,
vypúštané z White Sands Proving
Ground v štáte Nové Mexico dosahovali výšku 160-320 km a
niesli užitočný náklad — na tie
časy najmodernejšie snímacie komory. Prvoradým cielom týchto
pokusov však nebolo snímkovanie
zemského povrchu, .ale najmá zdokonalovanie raketovej techniky.
Nové možnosti dialkového prieskumu Zeme otvorul prvý Sputnik.
Umelé družice Zeme, .pohybujúce
sa po presne určených obežných
dráhach, můžu zobrazit na jedinom zábere tisícky kilometrov
štvorcových zemského povrchu,
pričom periodické snímkovanie
toho istého územia v různom čase a v róznych ročných obdobiach
a ich následné porovnávanie umožňuje pravidelne získavat, skúmat a vyhodnocovat celý rad
cenných informácií o najrozličnejších objektoch a javoch na
zemskom povrchu.
Prehistóriu snímkovania Zeme
úspešne dovřšil vývoj meteorolo-

gických družíc. Za prvú experimentálnu meteorologickú družicu považujeme TIROS-1, vypustenú 1. 4. 1960. Jej televízny systém prenášal na Zem najmá údaje
o oblačných syystémoch. Hoci zemský povrch nebol na týchto snímkach zobrazený velmi zretelne,
meteorológovia čoskoro zistili, že
zo snímok můžu získat informácie
nielen o oblačných systémoch, ale
aj o povrchovej vode, snehovej
pokrývke, lade, teda o objektoch,
ktoré ich najviac zaujímali.
Další pokrok vo výskume Zeme
z kozmu priniesli kozmické lety
s ludskou posádkou: 12. 4. 1961
vzlietol na kozmickej lodi VOSTOK-1 J. A. Gagarin. ..Aká nádhera!" zvolal prvý kozmonaut,
kecl z kozmickej výšky komentoval farebnú krásu našej planéty.
„Zretelne sa rysujú horské chrbty, ich dlhé tiene, rozsiahle lesné
masívy, škvrny ostrovov a mori.a lemované pobrežiami."
Možnosti snímkovania Zeme
z kabíny kozmických lodí využívali sa už pri prvých letoch s posádkou. Prvý americky' kozmonaut Shepard, ktorý na lodi M~rcury absolvoval let po balistickej
dráhe, zhotovil automatickou komorou 150 snimok Zeme. Další
americký kozmonaut J. Glenn,
ktorý sa dostal už na obežnú dráhu okolo Zeme (20. 2. 1962), urobil
počas svojho vyše 4-hodinového
letu na lodi Mercury 48 farebných
záberov zemského povrchu. Posádka lode Gemini 4 mala už špeciálny program snímkovania pre
účely geologického výskumu juhozápadnej časti USA. Mexika a
dalších oblastí Severnej Ameriky.
Aj kozmické lode Apollo, hoci ich
prvoradým cielom boto dopravit
človeka na Mesiac, prisneli k rozvoju fotografických metód dialkového prieskumu .Zeme. Počas letu Apolla-9 v roku 1969 získala

s

Lietadlo bratov Wrightovcov
■ Holub s fotografickým aparátom — metóda odmenená na medzinárodnej výstave leteckej techniky vo Frankfurte r. 1909
■ Prvý úspešný pokus o snímkovanie z rakety (rok 1888). Smerovanie fotoaparátu k zemi zabezpečoval gyroskop.

posádka
prvé multispektrálne
snímky Zeme z obežnej dráhy a
to pomocou štyroch synchrónne
pracuj úoich komór typu Hasselblad, inštalovaných v priezore
kozmickej lode. Tni komory, vybavené čiernobielymi filmami a
filtrami, zaznamenávali odrazené
žiarenie v zelenej, červenej a
blízkej infračervenej časti spektra;
štvrtá komora zaznamenávala radiáoie cez žltý filter na infračervený farebnv film. Získané snímky sa použili pri mapovaní geologických štruktúr, pri diferencovaní vegetácie, vody, hornin a
půdy. V rovnakom období snímky
sovietskych kozmonautov Titova,
Nikolajeva, Popoviča, Bykovského
a Tereškovovej z paluby kozmic-

kých lodí Vostok stali sa súčastou
albumu „Naša planéta z kozmu",
vydaného v roku 1964.
Interpretácia snímok z tohoto
obdobia ukázala velké perspektivy diaalkového pnieskumu Zeme.
Preto sa program snímkovania
zemského povrchu stal stále dóležitejšou náplňou práce kozmonautov aj na orbitálnych staniciach,
schopných pracovat nielen krátkodobo, ale aj systematicky po
niekolko rokov. Na Salute 1, ktorý bol vypustený v apríli 1971 a
mal životnost 175 dní, získali sa
už počas prvého pobytu kozmonautov fotografie s vysokým rozlišením. Rózne experimenty so
snímkovaním prebiehali i na staniciach Salut 4 (vypustenej 26. 12.
1974) a Salut 6 (vypustenej 29. 9.
1977). V súčasnosti tento program
pokračuje na Salute 7 -(vypustenom 19. 4. 1982) pomocou multispektrálnej komory MKF-6 a dalších zariadení. Z výšky 345360 km získavajú sa snímky s rozlíšením okolo 20 m, ktoré zachytávajú územie 165 X 220 km. Multispektrálna komora MKF-6, vyrobená v závodoch VEB Carl Zeiss
Jena (NDR), sa prvýkrát použila
pri experimenty Raduga na palu147

Ked sa povíc, že družica snímkuje zemský povrch, neberte to doslovne.
Družica iba meria — a výsledný obraz kreslia počítače v prijímacom stredisku. Obraz je zložený z množstva drobných štvorčekov (ako zábery na
nasledujúcej strane). Každý štvorček — obrazový bod — znázorňuje určitú
plochu zemského povrchu. Čím menší je obrazový bod, tým je výsledný
záznam podrobnejší. V prípade skanera MSS na družici Landsat 5 reprezentuje obrazový bod plochu približne 30 X 30 metrov. Družica meria
množstvo žiarenia, ktoré sa odrazí od každej tejto jednotkovej plochy. Merania robí na viacerých kanáloch; každý kanál je vyhradený pre určitú
oblast vinových dlžok. Informáeie o intenzite odrazeného žiarenia v stupnici 1-256 vysiela družica ako číselný údaj, ktorý potom počítač znázorní
graficky — stupňom sýtosti jednotlivých bodov — od bielej, cez různe odtiene sedej až po čiernu. Počítač může vyhodnotiť merania z každého kanála osobitne, alebo — čo je ešte častejšie — vyhotoví podYa zadaného
programu kombinovaný záznam meraní z určitých kanálov, a to vo farebnom prevedeni. Farby nezodpovedajú skutočnosti (rastlinstvo může byť červené, cesty a domy biele); účelom je zvýraznit na snímke to, čo zaujíma
jednotlivých zákazníkovi. Napríklad poYnohospodár si zrejme objedná mapu
vlhkosti půdy na jednotlivých miestach, lesník rozlíšenie oblastí suchých
stromov od zdravej vegetácie, architekt snímku s jasne vyznačenými kontúrami mestskej zástavby, atd. Princíp je teda jednoduchý. Avšak bez rýchlosti, akou skanuje družica (zhruba 30-krát za sekundu nasníma 185 km
široký pás zemského povrchu na všetkých kanáloch súčasne, pričom simultánne skanuje 6 takýehto „riadkov") a bez pohotovosti počítačov pri vyhodnocovaní tak velkého množstva údajov by tento systém nebol možný.
A čo je rovnako důležité — celý tento systém by strácal zmysel, keby nebol
prakticky upotrebiteFný — čo závisí od zostavenia vhodného programu pre
vyhodnotenie snímok tak, aby vyhovovali širokému okruhu záujemcov.
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la'r6.

be kozmickej lode Sojuz 22 v roTúto komoru tvorí zostava šiestich synchronne pracuj ucich
snimacich aparaeov s príslusnými
nitrami, umožňuiucimi získat 6
metricky zhodných snímok v týchto =spektrálnych pásmach: 0,460,50 ,um; 0,52-0,56 um; 0,58-0,62
,um; 0,64-0,68 um; 0,70-0,74 um;
U,7y-0,89 um. Snímky sa navzájom lišia intenzitou tónu (róznymi
udaieňmi sivej farby). Program
dLalkového prieskumu Zeme má
v nápini .aj nová sovietska orbitálna stanica Mir, ktorá je na obežnej
dráhe od 20. februára tohto roku.
Americká orbitálna stanica Skylab, vypustená 14. 5. 1973, sa pohybovala po dráhe $ velkým sklonom vo výške 435 km, čo umožnilo snímkovat územie medzi 50°
severnej a južnej zemepisnej šírky. Na diaTkový prieskum Zeme
sa využívala sada viacerých pristrojov: 6-kanálová multispektrálna komora, 13-kanálový multispektrálny skaner, infračervený
spektrometer, mikrovinný rádiometer a komora pre získavanie
čiernobielych snímok. Plnenie výskumných programov zabezpečovali postupne tni posádky a časí
zariadení pracovala aj v automatickom režime. Prvá posádka Skylabu bola na obežnej dráhe jeden
mesiac, druhá dva mesiace, tretia
takmer tni mesiace. Stamca zanikla po 2248 dňoch letu v júli
1979.
ku

SEDEM OČÍ LANDSATU
Prvá družica, určená výlučne
na dlhodobé snímkovanie povrchu Zeme, bola americká Landsat
1 (s póvodným označením ERTS
— Earth Resources Technology
Satellite — družica pre výskum
prírodných zdrojov), vypustená 23.
7. 1972. Postupne sa dostali na
obežnú dráhu aj dalšie družice
z tejto série: r. 1975 Landsat 2, r.
1978 Landsat 3, r. 1982 Landsat 4
a r. 1984 Landsat 5. Prvé tni Landsaty sa pohybovali po J ruhovej,
subpolárnej obežnej dráhe, t. j.
približne rovnobežnej s poludníkmi, vo výške 920 ± 20 km. Ich
dráha bola volená tak, aby snímkovali vždy iba osvetlené časti
Zeme. Družice urobili za deň 14
obletov a za 18 dní sa dostal,i na
východiskovú obežnú dráhu, takže
opakovane snímkovali tie isté
časti Zeme. Aj Landsaty 4 a 5 sa
pohybujú po polárnych dráhach,
avšak vo váčšej výške nad Zemou
— 705 km. Za deň urobia 14,5 obletu Zeme a na východiskovú dráhu sa dostanú za 16 dní.
Prvé tni Landsaty mall televízny systém RBV a multispektrálny
skaner MSS. Na Landsatoch 4 a 5
je okrem MSS aj ovela dokonalejší skaner TM (Thematic Mapper),

ktorého snímky sa spracúvajú do
formy tematických máp.
Landsaty snímkujú bod po bode
riadkovým spósobom územie kolmo na dráhu letu. Fri skanovaní
pomocou MSS jeden riadok zachytí pás zemského povrchu široký 185 km. Výsledné snímky,
ktoré dostane užívatef, znázorňujú územie 185 X 185 km, či už
v čiernobielej verzii alebo vo farebnom provedení — podia želania a potreby. Rovnako je možné
objednaf si záznam na magnetickej páske.
Výsledný obraz, získaný pomocou multispektrálneho skanera
družíc Landsat, skladá sa z jednotlivých bodov — obrazových
prvkov — z ktorých každý zodpovedá ploche zemského povrchu
79 X 79 metrov. Skaner teda meria, aké množstvo žiarenia sa odráža od každej jednotky plochy
v jednotlivých spektrách, a namerané údaje vysiela formou elektrických signálov do pozemských
stanic. Fretože výsledné údaje sa
automaticky prevedú do číselnej
formy, dajú sa fahko vyhodnocovat.
Zatiaf čo multispektrálny skaner pracuje v štyroch spektrálnych pásmach, snímač TM až
v ,siedmich. Snímkovanie pomocou TM je podrobnejšie; jeden
obrazový bod zodpovedá ploche
zemského povrchu 30 X 30 metrov.
Snímač TM na Landsate-4 a 5 pracuje v pásmach: 0,45-0,52 um,
0,52-0,60 Mm, 0,63-0,69 um, 0,76
—0190 um, 1,55-1,75 um, 10,412,5 um a 2,08-2,35 MIn.
Landsaty dodnes kontinuálne
dodávajú údaje pre globálny výskum zemského povrchu. V súčasnosti je v prevádzke Landsat
5. Nakofko v činnosti Landsatu 4
sa objavili poruchy, družica sa
využíva iba na niektoré špeciálne
účely. Údaje z Landsatov sa úspešNa štyroch záberoch z družice Landsat 1 jasne vidíme prednosti multispektrálneho zobrazovania zemského
povrchu, v našom prípade texaského
prímorského mesta Beaumont. Každý záber zaznamenal Skaner na inej
vinovej dlžke. Na horných dvoch
snímkach je záznam v oblasti kratších vinových dlžok, vegetácia sa
prejavuje tmavými plochami, svetlé
plochy zasa prezrádzajú umelé štruktúry — budovy, cesty, mosty. Na dolných dvoch snímkach, zobrazených
na dlhších vinových dlžkach sa čiernymi plochami prejavujú vodné plochy, pretože voda túto spektrálnu
oblast žiarenia z v6,čšej časti pohlcuje. Najsvetlejšie sa opát prejavuje
zástavba. Z odtieňov i zdanlivo rovnorodých plmch možno vyčítat množstvo informácií — avšak na to už
treba poznat interpretačný krúč, ktorý je súčastou automatického vyhodnocovaniasnímok.
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ne aplikuj pri vyhladávaní nových zdrojov surovin, v polnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, územnom plánovaní,
pri tvorbe tematických máp a podobne.
Podobnú funkciu ako Landsaty
pina aj sovietske družice série
Meteor — Priroda.
STALE VÄČŠIA
ŠPECIALIZACIA
Poslaním družice HCMM (Heat
Capacity Mapping Mission), vypustenej 26. 4. 1978, boto meraf
rozloženie teplót na zemskom povrchu. Merania sa robili pomocou
rádiometra v dvoch spektrálnych
pásmach: 0,5-1,1 um a 10,5-12,5
irn. Získaný obrazový záznam
zodpovedal pásmu územia v šírke
700 km s rozlišovacou schopnosfou 600 m. Nakolko na palube
nebolo záznamové zariadene, namerané údaje sa museli vysielaf
priamo na Zem. Príjem zabezpečovalo paf pozemných stanic
v USA, Európe a Austrálii.
Prvú družicu určenú pre komplexné oceánografické výskumy
— Seasat, vypustili USA 26. 6.
1978. Družica sa pohybovala po
subpolárnej obežnej dráhe vo výške 800 km. Z jej snímacích zariadení treba uviesf radar so syntetickou apertúrou — SAR (pracoval na vinovej dlžke 25 cm),
snímajúci 100 km široký pás povrchu Zeme s rozlišovacou schopnosfou 25 m. Snímacie zariadenia
poskytovali údaje z takmer 95 %

plochy svetového oceánu o výške
vin, teplote vody, výskyte ladu
atd. Družica prestala pracoval po
1502 obletoch 9. 10. 1978 pre poruchu na energetickom systéme.
Členské krajiny ESA (European
Space Agency) spolu s Nórskom
a Kanadou vypustili 28. 10. 1981
družice ERS-1, ktorej program bol
orientovaný na sledovane svetového oceánu a polárnych oblastí.
Snímacie zariadena pracovali
v mikrovinnej oblasti spektra.
V osemdesiatych rokoch sa v oblasti kozmickej techniky objavuje
nový prvok — americký raketoplán (Space Shuttle; v súčasnosti
majú USA flotilu troch raketoplánov: Columbia, Discovery a
Atlantis). Raketoplán zabezpečuje
vypúšfane umelých družíc i medziplanetárnych sond, teda aj
družíc pre dialkový prieskum Zeme, a zároveň móže byf nosičom
róznych snímacích zariadení, ktoré
sú osúčasfou laboratória — Spacelab, umiestneného v priestore .pre
náklad. Laboratórium skonštruovali západoeurópski odborníci a
prvý raz sa použilo v novembri
1983 na raketopláne Columbia.
Mnohé z výskumných programov
tohto lab-oratória sú orientované
aj na výskum zemského povrchu.
Pre tieto účely sa používa metrická komora LMC (Large Metric
Camera), širokoformátová komora
LFC a radar. Komora LFC (Large
Format Camera) poskytuje snímky formátu 230 X 460 mm. Z výšky 300 km je na snímkach s roz-

lišovacou schopnosfou okolo 15 m
zobrazené územie 225 X 450 km.
Po havárii Challengeru v januári 1986 sú lety raketoplánov
zastavené na dlhý čas — prinajmenšom na dva roky. Pretože laboratórium Spacelab je'konštruované „na mieru" pre batožinový
priestor raketoplánu — tento program dialkového prieskumu Zeme bude maf dlhú pauzu.
Jeden z najnovších kozmických
programov v oblasti dialkového
prieskumu Zeme, ktorý sa začína
v súčasnosti realizovaf, súvisí
s vypustením francúzskej družice
SPOT (Satellite Probatoire pour
1'Observation de ba Terre) 22. 2.
1986. Družica sa pohybuje po subpolárnej dráhe synchronizovanej
so Slnkom, vo výške 832 km. Vybavená je dvomi identickými
riadkovacími snímacími zariadeniami HRV (High Resolution Visible), ktoré pracujú v troch pásmach viditelnej oblasti a v blízkej infračervenej časti spektra:
0,51-0,73 um; 0,50-0,59 tan;
0,61-0,68 um a 0,79-0,89 um.
Poskytujú obrazový záznam s rozlišovacou schopnosfou 10-20 m.
Získané údaje budú obzvlášf
vhodné pre využitie v polnohospodárstve, lesníctve, geológii a pri
tvorbe tematických máp s mierkami 1:100 000 a 1:50 000. Plánujú
sa vypustif dalšie tni družice série SPOT, ktoré by mali kontinuálne poskytovaf údaje o zemskom povrchu v priebehu budúcich 10-15 rokov.

Cyklón nad Grónskym morom r. 1984, ktorý trval asi 30 dní, na zábere z lietadla (horo) a na zábere z družice,
ktorá snímkovala pomocou radara s apertúrnou syntézou.
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Hoši prvá mapa

NA OTÁZKY ČASOPISU KOZMOS
ODPOVEDÁ RNDr. JÁN FERANEC, CSc.

zo salmok drouce
Na začiatku mali iba niekoTko snímok, presnejšie,
niekoTko čiernobielych negatívov, ktoré zo sovietskej
družice Kozmos 1099 vyhotovila v troch spektrálnych
pásmach komora KATE 140. Boll to snímky Západoslovenského kraja, ale na prvý pohrad sa z nich veTa
vyčítat nedalo. Dobrý znalec miestopisu by nanajvýš
rozoznal kTukatý tok niekoTkých riek, alebo pretiahnuté
krivky diaTníc. Plochu snímok pokrývali rozličné fraky, odlíšené iba róznymi odtieňami šedej farby. Po
mnohých mesiacoch práce celého tímu odborníkov
z troch vedeckých inštitúcií, združených v komplexnei racionalizačnej brigáde pri Geografickom ústave
CGV SAV, vytlačili unikátne kartografické dielo: Mapu využitia krajiny Západoslovenského kraja, prvú
mapu nášho územia, ktorá vznikla na základe snímok
z družice. Referát o tejto práci predniesol vlani na II.
konferencii o diaTkovom prieskume Zeme RNDr. Ján
Feranec, CSc., vedecký pracovník Geografického ústavu CGV SAV, jeden z popredných odborníkov zaoberajúcich sa u nás interpretáciou snímok dialkového
prieskumu Zeme.

Na obežných dráhach okolo Zemc
každoročne pribudne najmenej dvadsat družíc, ktorých hlavným poslaním je diaYkový prieskum našej planéty. Milióny snímok v číslicovej
alebo. analógovej podobe, preberajú
užívatelia na Zemi a snažia sa z nich
vyčítat informácie, ktoré im pomáhajú rozpoznat a nešit celý rad konkrétnych problémov. V posledných
rokoch sa vela popísalo o revolúcii
v technike snímania zemského povrchu i prenosu „prečítaných" údajov. O praktickom využívaní tejto
lavíny kvalitatívne nových informácii sa však dozvedáme oveTa menej.
Na snímkach Zeme z kozmu je
obrovské množstvo informácií. OveTa viac ako ich dokážeme súčasnými metódami rozpoznat, oveTa viac,
ako ich potrebujeme na vyriešenie
nejakej konkrétnej úlohy. Dokonca
ani štát, ktorý vyšle na obežnú dráhu družicu s presným programom
snímkovania Zeme ani zdaleka nevyužíva všetky informácie, pretože
ich je na získaných snímkach oveTa
viac, ako sa očakávalo. Niektoré in~ormácie sa využijú až po čase, ked
sa vypracujú spoTahlivé metódy ich
rozpoznania, pre tie poznatelné hYadáme zasa spoTahlivý interpretačný
kTúč. mými slovami: mat snímky
z družice už dnes veTa neznamená.
Ak nevieme z týchto snímok čítat,
ak na nich nevieme rozoznat informácie, ktoré potrebujeme a využit
ich pre efektívnejšie vyriešenie konkrétnych problémov, ostanú tieto
informácie mí:tve. Je pravda, že
techniky diaTkového prieskumu Zeme sa od samého začiatku znovuobjavovania Zeme z kozmu vyvíjali

oveTa rýchlejšie ako metódy ich využitia. Pritom niektoré konkrétne
problémy boto pomocou metód diaTkového prieskumu vyriešené niekoTkonásobne rýchlejšie a efektívnejšie
ako tradičnými, pozemskými metádami.
Mohli by ste uviest konkrétny
príklad?
Na klasické mapovanie tonem využitia krajiny vynakladalo sa v Spojených štátoch okolo 60 dolárov na
km2. Využívaním údajov z družíc
klesli tieto náklady pátnástkrát, približne na 4 doláre na km'-. Keby sme
v našich podmienkach mali zistovat
intenzitu zamokrenia pád vo Východoslovenskom kraji na ploche 200 000
ha (dalšia z konkrétnych úloh, ktoré nešil Geografický ústav SAV)
pozemským prieskumom, trvalo by
nám to niekoTko rokov a náklady
by boll pre užívateTa neúmerne vysoké. Je preto potešiteIné, že naši
užívatelia stále viac chápu výhody
diaTkového prieskumu Zeme.
Objednávka je jedna vec, ale
uspokojit ju znamená často začat
Od Adama. Keá ste začali pracovat
na mape využitia krajiny Západoslovenského kraja, mali ste v rukách iba niekoTko čiernobielych
multispektrálnych snímok. Čo všetko ste museli urobit, aby sa nejasné,
sivé plochy multispektrálnych negatívov premenili na presnú, farebnú
mapu krajiny?
Najprv sme museli zostavit vhodný interpretačný kTúč. Vypracovat
spósob, ako rozlíšit na snímkoch
rózne stupne šedej farby, zistit, ktorá z nejasných sivastých plóch predstavuje les, ktorá vinice či lán obilia a ktorá iba holú, neplodnú pádu

bez vegetácie. To všetko sa dá zisUf iba na základe podrobnej znalosti súčasnej krajiny, využitím už
existujúcich tematických máp, alebo
overením priamo na mieste, v teréne. Tak sme zistili, akým odtieňom, či štruktúrou sa na snímkach
prezrádzajú napríklad lúky, ako sa
dá z nejasného negatívu vyčítat, kde
sú ovocné sady alebo vodná plocha.
Jednotlivé prvky krajiny sa však
neprejavujú iba tvarom plochy, ale
ifarbou. Nepatrné rozdiely odtieňov
šedej farby však nemožno objektivne rozlíšit volným okom. Preto sme
jednotlivé čiernobiele negatívy museli vložit do multispektrálneco projektora a pokúsit sa o vytvorenie
farebnej syntézy kombináciou (prekrývaním) jednotlivých záberov.
VzhTadom na to, že sme mali k dispozícii zábery v troch odlišných oblastiach spektra (dva zábery v rozmedzí vinových dlžok viditelného
žiarenia, jeden v blízkej infračervenej oblasti), podarilo sa nám postupne získat nový, presnejší pohrad na
krajinu. Na matrici vznikli zobrazenia, ktoré sa najmd v kombinácii
so zeleným a žitým filtrom dali už
spoTahlivo farebne rozlíšit a pomocou typickej viac alebo menej zrnitej textúry, ktorou sa jednotlivé prvky krajiny prejavujú, i spoTahlivo
identifikovat. Kontúry interpretovaných foriem sme potom preniesli na
fóliu v mierke 1 : 210 000. Tak vznikli
interpretačné schémy s presným obsahom budúcej mapy. Ked sme ich
prekreslili do topogrrickej mapy
v mierke 1 : 200 000, „prototyp" mapy bol hotový.
Na druhej celoštátnej konferencii
o diaTkovom prieskume Zeme, kde
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ste referát o tvorbo mapy využitia
krajiny Západoslovenského kraja
predniesli, hodnotili vašu prácu
s velkým uznaním.
Boli sme prvým tímom (na tvorbe
mapy sa podieTali Geografický ústav
SAV, Výskumný ústav geodézie a
kartografie, Stavebná fakulta SVŠT
a Slovenaká kartograf ia), ktorému sa
u nás podarilo vyhotovit tematickú
mapu na základe interpretácie snímok z družice. Za úspech nášho tírnu možno považovat aj to, že sa
nám podarilo automatizovat prenos
interpretáciou získaných údajov do
tlačových pod'kladov tak, aby mapa
mohla byt rozmnožená a sprístupnit
ju tak širokému okruhu užívateTov.
Pre laika mapa využitia krajiny
Západoslovenského kraja vyzerá na
prvý pohTad ako každá má mapa.
Ktorí potencionálni užívatelia dokážu najviac ocenit jej prínosy? Kto
ju bude najviac využívat?
Nikdy v minulosti sa svet nemenil
tak dynamicky ako v druhej polovici dvadsiateho storočia. Ludská
innost mení priestorovú organizáciu
krajiny, človek prispósobuje momentálnym potrebám aj funkciu jej
jednotlivých prvkov. Pre orgány,
ktoré radia a rozhodujú, je nevyhnutné orientovat sa v týchto zmenách, včas rozoznávat trendy, spoTahlivo ich analyzovat, aby ich mohli
podTa potreby korigovat, či ovplyvnit. Naša mapa je vlastne akýmsi
inventarizačným prepisom krajiny,
je najaktuálnejším záznamom zemského povrchu, zrkadlom sociálnych
a ekonomických aktivít v určitej oblasti Využívat ju bude najmá Krajský národný výbor, URBION, ale aj
mnohé m é organizácie, napríklad
okresné polnohospodárske správy,
odbory plánovania, národné výbory ... Na základe našich skúseností
už čoskoro vzniknú podobné mapy
dalších krajov.
V ktorých oblastiach sa u nás rovnako dobre využívajú informácie
diaTkového prieskumu Zeme?
Velmi dobré výsledky majú napríklad geológovia z Ústredného
ústavu geologického v Prahe. Na základe porovnania opakovaných multispektrálnych snímok, najmu z družíc, podarilo sa im spresnif map _t
zlomov váčšieho regionálneho dosahu celého nášho územia. V okolí zlomov, ako je známe, vyskytujú sa
nerastné suroviny. Mapa zlomov a
kruhových štruktúr (prezrádzajúcich
pravdepodobné ložiská ropy) zostavená v mierke 1 : 1 000 000, obohatila
existujúce mapy nášho územia o nové prvky, a vclaka tomu sa podarilo zefektívnif vyhladávanie nových
potencionálnych ložísk nerastných
surovin. Objavovaf takéto ložiská,
iba klasickým spósobom by bob o mimoriadne neefektívne. Velmi úspešne využívajú snímky diaTkového
prieskumu Zeme z, lietadiel i z družíc aj v lesnom hospodárstve. Sním-
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ky získavané a vyhodnocované
v krátkych intervaloch umožňujú
pružnú kontrolu i inventarizáciu lesných porastov. Mimoriadne významná práca je o vyhodnocovaní intenzity poškodzovania lesných porastov
v Jizerských horách, realizované vo
Výskumnom ústave zvukovej, obrazovej a reprodukčnej techniky v Prahe. Intenzívne sa pracuje aj na využívaní snímok diaTkového prieskumu Zeme v polnohospodárstve. Aj
u nás budeme zanedlho získavaf zo
snímok porastov pravidelné informácie o napadnutí plodín škodcami,
o povrchovej vlhkosti půdy, o primeranosti množstva použitých hnojív ... Mohol by som uviest aj m é
príklady. Snímky diaTkového prie„kumu Zeme sa budú využívat všade tam, kde sa špecifické problémy
klasickými metódami vyriešit nedajú, alebo iba za cenu enormných nákladov.
Mnohé príklady, ktoré ste spomínali, sa už predsa dávnejšie vyriešili
v zahraničí, mnohé z nich boli dokonca publikované...
Chcete sa opýtat, prečo sme ich
jednoducho neprobrali. Žiar, kritériá
vyhodnocovania snímok z kozmu nemajú všeobecnú platnost, najmá nie
pre premenlivé dynamické systémy.
Napríklad cesta má jednoznačné kritériá, jej premenlivost je pomerne
malá. Naproti tomu les je podstatne
premenlivejším prvkom. Aj kecl ho
vytvárajú druhovo rovnaké porasty,
může sa navonok prejavovat velmi
odlišne. Z velkoplošných snímok dubového lesa v NSR vyčítame niečo
lné ako z podobného lesa v Kanade,
či v Malých Karpatoch. Rozdiely
můžu spósobovat stovky vzájomne
sa podmieňujúcich faktorov: vlhkost,
zloženie půdy, priemyselné emisie,
škodcovia, vek, ale aj vývojová fáza
porastu (prod olistením, v čase olistenia a pod.). Kritériá, podia ktorých
snímky vyhodnocujeme, musia byt
preto neobyčajne pružné. Musia vychádzat z aktuálnej situácie, musia
zohiadnit
regionálne zvláštnosti.
Preto metodiku interpretácie, ani
hotové programy využívania snímok
z družíc nemožno Tubovolne preberat. Na druhej strane ambíciou každého pracovníka v tejto oblasti by
:Halo byt vypracovanie takých interpretačných metód a programov, ktoré by pa patričných úpravách, vynútených regionálnymi zvláštnosta
mi, mohol využívat každý, kto rieši
podobné problémy.
Ako vieme, vypracovanie niektorých zložitejších programov trvá
mnoho rokov, pričom výskumná práca tírnu odborníkov pohltí množstvo
finančných prostriedkov. Ústav alebo
firma, ktorá vlastní takýto program,
nemusí znat vždy záujem poskytnúf
výsledky svojej práce komukolvek
na požiadanie. Utajuje ich, alebo si
ich dá zaplatit.
Nikomu nemožno v zásade zazlievat,

kecl z výsledkov svojej práce chce
profitovat predovšetkým sám. Najmá, kecl sa do výskumu investovali
milióny. Ceny informácií z diaTkového prieskumu Zeme však z roka
na rok rastú, a dá sa čakat, že ich
cena sa bude Balej zvyšovat. Zvyšovat sa budú aj ceny programov.
Zdá sa, že pre váčšinu majitelov
programov bude vhodnejšie výsledok svoje] práce predávat ako ho
utajovat. (Napokon ani snímky diaTkového prieskumu Zeme už dávno
nic sú zadarmo.) Nemůžeme sa však
spoliehat iba na druhých. Musíme
byt pripravení odborne i metodicky, organizačne využívat dostupné
informácie diaTkového prieskumu
Zeme aj v našich podmienkach. Nie
preto, že je to móda, ale najmá preto, že je to z celospoločenského hradiska nesmierne výhodné.
Využívanie snímok diaTkového
prieskumu Zeme sa u nás iba rozbieha. Je to práca na pomedzí nákladného a aplikovaného výskumu.
Kým sa dostavba očakávané výsledky, ktoré zabezpečiti návratnost vynaložených prostriedkov,uplynie neraz veTa času. Ako sa predíde napríklad tomu, aby skupiny nadšencov,inšpirovaných „módnou vinou"
neriešili ten istý problém ako iný
tím na druhom konci repulbiky, alebo aby sa nepustili do niečoho, čo
v daných podmienkach nedáva záruku využitelných výsledkov?
Kritériá oprávnenosti výskumu sú
jednoduché: Budú informácie, ktoré
sa získajú, využitelné? Ak áno, aký
budú mat prínos v porovnaní s informáciami, ktoré získavame klasickým spósobom? Našou výhodou je,
že výsledkom našej práce je mapa,
„prototyp", ktorý netreba pred sériovou výrobou overovat nákladnými skúškami, ani ho presadzovaf do
praxe na úkor niečoho mého. Napr.
výhody využitia našej mapy sú jednoznačné: mapa poskytuje aktuálne
informácie o danej oblasti a iba na
užívatel'ovi záleží, ako sa z nich poučí. V súčasnej etape sa nemusíme
obávat ani duplicity práce na jednotlivých pracoviskách. Pracovná
skupina pne diaTkový prieskum Zeme Čs. komisie INTERKOZMOS
ovplyvňuje plán základného výskumu s presne stanovenými cieTovými
programami tak, aby kapacity boli
využívané čo najefektívnejšie. Na
druhej strane, my sami sa musíme
snažit oboznamovat potencionálnych
užívateTov s výhodami využívania
informácií diaTkového prieskumu
Zeme v praxi, aby tito konkrétnymi, ale reálnymi objednávkami pašu prácu inšpirovali a podnecovali.
Zhováral sa: EUGEN GINDI,
Ukážka prve] mapy nášho územia, kto'
bola vytvorená s použitím snímok z družice. ZatiaT je týmto spósobom spracovaný
iba Západoslovenský kraj. Z mapy možno
podrobne vyčítat, na aké účely sa využíva
zobrazené územie.

~

~t
•a

~
~

VEIL. t1I ANY
, ,';.~
1.~
f

.
°~,~`ti-• r

URBANIZOVANÁ
A TECHNIZOVANÁ KRAJINA

t VROf?SUVGI

)L'NOHOS PODÁRJKA KRAJINA
so sadr7,i a vinicarni
s trčivnatyrni porastaml

S Ornou

r•-

--

J , =Í.
4

I

/

\.. . ( - ~' ,p
~
~

..

~\

pňdoU s VCCJORiCiOu

S Ornou pódOU baz VOg©tÚciO
LERNÁ KRAJINA
S listnatými Insmi
.. ~

S ihličnatými osm i
sa zmiešanými losmi

NEPLODNÁ KRAJINA

VODY
vodné plochy
vodné toky

MARNO

\`'~.r...,`~: --r ~ . .

Současnétechniky
dálkovéhoDrŮlkumuZemě
Dávno sú už za nami časy, ked'
bola na družici umiestnená fotografická kamera a naexponovaný
film sa musel v návratovom púzdre dostat na Zem, aby ho v laboratóriu vyvolali. Dnes už diaTkový prieskum Zeme — hodi ho prebudili k životu fotografické technIky — má s klasickou fotografiou
v podstate málo spoločného. Nic je
to už zachytávanie odrazeného
svetla na citlivý materiál, ale priamo meranie jeho intenzity pornooou snímačov najrozličnejšieho
druhu. Aparatúra na družici teda
nesnímkuje, ale meria — a výsledný obraz kreslia počítače v prijí
macom stredisku. Má to mnohé zásado výhody. Družice nepretržite
vysielajú merania, z ktorých počítače priebežne vyhotovujú obrazy
najrozličnejš2eho druhu z róznych
hradísk — o všetkom, čo nás na
povrchu Zeme zaujíma. Všimnime
si preto bližšie súčasné technické
prostriedky diaYkového prieskumu Zeme, aby sme ešte lepšie
mohli docenit úžasné možnosti
tejto najúspešnejšej aplikácie kozmického výskumu pne prax.
Televizní kamery
poskytují
okamžitou informaci a proto se
užívají především pro meteorologické účely. V současnosti jsou
instalovány např. na družicích
Meteor 2, kde pracují v pásmu
500-640 nm s rozlišením 3,5 kin.
Obraz se vysílá v reálném čase a
lze jej zachytit relativně jednoduchými aparaturami po celém světě. Nejdokonalejší televizní kamery byly zřejmě na prvních 'třech
Landsatech (1972, 75, 78) : systém
se skládal ze dvou až tří kamer,
vybavených vidikonovou trubicí
se zpětným paprskem. Z výšky
přes 900 km měly rozlišení až 46
m při šířce záběru 99 km.
K základním přístrojům dálkového průzkumu Země patří také
Stále širšie použitie v diaTkovom prieskume
Zeme majú radarové techniky. Umožňujú
získat mimoriadne plastický obraz terénu.
Tým, že radarové viny móžu prenikat aj
cez vrchné vrstvy pódy, nepokrytej vegetáciou, ukážu nám skutočný tvar pevného
podložia, ukrytého pod nánosmi zerodovanej horniny, až do hlbky šiestich metrov.
V centre snímky vulkán St. Helena (Washington, USA). Rozlišovacia schopnost záberu 6 X 6 metrov.

ING MARCEL GRiN,
RNDr. PAVEL DOUBRAVA
radiometry, měřící intenzitu záření v daném spektrálním rozsahu; ten může být ultrafialový, viditelný, infračervený i mikrovin,
ný. Mikrovinné radiometry se osvědčily mj. na družicích Nimbus
7 a Seasat (1978), Meteor (experiment Lastočka — 65 s rozlišením
16 km) a indickém satelitu Bháskara 1 a 2 (1979 a 1981), používaném pro pozorování oceánů
s rozlišením až 1 km.
Nejdokonalejší komplex radiometrů funguje od prosince 1984 na
družici NOAA 9: soustava infračervených radiometrů pracuje ve
dvaceti pásmech od 14,95 um
do 0,69 um s rozlišením 17,4 km;
stratosférický detektor měří ve
třech pásmech 1 až 3,15 ,um s rozlišením 147 km a mikrovinný radiometr funguje ve čtyřech pásmech (50,31; 53,73; 54,96; 57,95
urn) s rozlišením 105 km.
Nejrozšířenějšími snímacími systémy na družicích jsou nyní skanery. Opticko-mechanické skanery jsou vlastně rádiometry, vybavené mechanickým zařízením pro
pohyb do strany (tzv. řádkování).
Měření podél řádky zajištuje bud
mechanické zrcátko, nebo rotace
celé družice; jednotlivé řádky na
sebe musí navazovat.
Klasickým přístrojem Fragment
je vybavena sovětská družice Meteor-Priroda. Skaner pracuje v osmi oborech od 400 do 2400 nm s
rozlišením 80 až 480 m podle
spektrálního pásma, šířka záběru
je 85 km, rychlost přenosu poměrně malá (3,84 Kbit/s). Další
sovětské skanery jsou MSU-M
(rozlišení 1,0 X 1,7 km, čtyři pásma
0,5-11 um) a MSU-U (rozlišení
142 X240 m, dvě spektrální pásma).
Výsledky měření obou jsou přenášeny rychlostí 8 Mbit/s.
Na družici Landsat 4 a 5 (po r.
1982) jsou dvě dokonalé aparatury tohoto typu. Multispektrální
skaner pracuje ve čtyřech pásmech od 0,5 do 11 um s rozlišením
80 m a rychlostí přenosu 15
Mbit/s. Aparatura je mimořádně
lehká (68 kg) a skromná na spotřebu (příkon je jen 50 W). Ještě
dokonalejší je skaner TM (Thematic Mapper), pracující v sedmi
spektrálních oborech (diskonti-

nuitně pokrývající oblast 45012 500 nm, t. j. až po tepelné záření) s rozlišením 30 m (viditelná
oblast), resp. 120 m (infračervená
oblast). Přenos dat se realizuje
v reálnem čase přes družici
TDRSS rychlostí 90 až 115 Mbit/s!
slovem
Prozatím posledním
techniky v oblasti pasívních čidel
jsou elektrooptické plošné polovodičové snímače (CCD — Charged
Couple Deyice). Snímek je tvořen
z jednotlivých obrazových bodů,
což zjednodušuje digitalizaci a
zkracuje expoziční dobu. Mezi
další výhody patří spolehlivost,
dvacetkrát vyšší životnost, malé
rozměry, nepatrný příkon, dokonalá definice obrazu atd. Družicové systémy mají obvykle řádek,
tvořený z čidel pro detekci určitých vinových délek. Poprvé byl
tento systém použit na studentské
družici University of Surrey
UOSAT, kde byly prvky CCD
v matici. V současnosti nejdokonalejším systémem je vybaven satelit SPOT, který odstartoval počátkem r. 1986. Řádkový snímač
pracuje v každém ze čtyř spektrálních pásem a jednu řádku vytváří čtveřice lineárních prvků
CCD Fairchild 122 DC. Obrazové
elementy mají velikost 13 X 13 mikrometrů a čtení se provádí každých 1,5 ms. Přenos dat je velmi
rychlý, v pásmu 8,025-8,4 GHz
při modulaci typu QSPK.
Výčet pasívních zařízení dopiníme ještě o spektrometry, obvykle
pro dálkový průzkum Země konstruované z řady radiometrů s totožným zorným polem, z nichž
každý měří v jiném spektrálním
pásmu. Příkladem může být šestikanálový spektrometr MKS z
NDR, instalovaný na družici Interkozmos 21 (pracovala od r. 1981
do r. 1983).
AKTIVNÍ SYSZSĚMY
Aktivní systémy jsou vybaveny
vlastním zářivým zdrojem. V oboru radiových vin pracují radary:
množství energie odražené zpět
k vysílači je závislé na radiolokační odrazivosti objektu a ta je
dána charakteristickými geometrickými a fyzikálními vlastnostmi. Metoda syntetické apertury
používá anténu, směřující paprsek
šikmo dolů od družice, kolmo na
směr letu. Rozlišení ve směru letu
je podmíněno délkou antény, ve
směru napříč délkou tubusu.
Skaterometry (rozptyloměry) jsou
aktivní mikrovinná zařízení, která měří koeficient rozptylu odraženého záření tím, že vysílají polarizovaný signál a registrují jeho
depolarizaci, vznikající odrazem.
Dosud použité a vyvíjené systémy
jsou shrnuty v tabulce.
Lidary, neboli laserové lokáto155
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Zber, prenos a spracovanie údajov DPZ pre účely terna tického mapovania.

V priebehu posledných 15 rokov sa rozlišovacia schopnost skanerov podstatne zvýšila. Na Tavej strane zá-

ber z Landsatu 1 (rok 1972), v strede obraz z Landsatu 4 (rok 1982), vpravo ukážka snímkovacej techniky
v súčasnosti najdokonalejšie vybavenej družice — SPOT — ktorú začiatkom tohto roku vypustila organizácia krajín západnej Európy — ESA. ZatiaY čo na snímke z Landsatu 1 jeden obrazový bod predstavuje na
zemi plochu približne futbalového ihrisko (79 X 79 metrov), Landsat 4 má velkost obrazového bodu približne ako plavecký bazén (30 X 30 metrov). Družica SPOT rozlíši už 10-metrové detaily. Do konta tohto
desafročia sa rozlišovacia schopnost skanerov na dru žiciach má zvýšit na 8 až 6 metrov!

156

PŘEHLED DRUŽIC DPZ PRACUJďCICH K 1. 1. 1986
vybavení

družice

stát

start

dráha (i, ha-hp)

př.

Meteor 2-7
GOES 5

SSSR
USA

14. 5. 1981
22. 5. 1981

APT
VISSR

Meteosat 2

ESA

19. 6. 1981

Meteor-Priroda

SSSR

10. 7. 1981

81,27; 855-893
0,51; 35453-35887
stat.: 75 W
0,2; 35761-35770
stat.: OE
97,94; 610-671

SME
UOSAT 1
Bháskara 2
Meteor 2-8
Landsat4
Meteor 2-9
Rohini 3
GOES 6

USA
V. Brit.
Indie
SSSR
USA
SSSR
Indie
USA

Kosmos 1484
INSAT 1B

SSSR
Indie

24. 7. 1983
31. 8. 1983

Kosmos 1500

SSSR

28. 9, 1983

Meteor 2-10
EXOS 3
Landsat 5
UOSAT 2
Meteor 2-11
Himawari 3

SSSR
Jap.
USA
V. Brit.
SSSR
Jap.

28. 10. 1983
14. 2. 1984
1. 3. 1984
1. 3. 1984
5. 7. 1984
2. 8. 1984

Kosmos 1602
ERBŠ-1
NOAA-9

SSSR
USA
USA

28. 9. 1984
5. 10. 1984
12. 12. 1984

Meteor 2-12
Meteor 3

SSSR
SSSR

6. 2. 1985
24. 10. 1985

6. 10. 1981
6. 10. 1981
20. 11. 1981
25. 3. 1982
16. 7. 1982
14. 12. 1982
17. 4. 1983
28. 4. 1983

F-1
skaner, radiometr,
spektrometr
spektrometr, ič. radiometr
GEC MA 357
TV, radiometr
APT
MSS, TM
APT
TV
VISSR

97,47; 538-542
97,46; 538-541
50,64; 520-542
82,54; 942-964
98,26; 683-700
81,25; 812-892
46,60; 388-852
0,49; 33367-48990
stat.: 135E
98,01; 594-663
0,49; 33476-37154
stat.: 74E
82,55; 635-667

FRAGMENT
VHRR
MSU-M, radiometr
radar se SAR
APT
spektrometry
MSS, TM
GEC MA 357
APT
VISSR

81,17; 754-890
74,59; 357-889
98,25; 684-700
98,25; 679-697
82,53; 945-962
1,86; 35783-36340
stat.: 140E
82,54; 636-669
57,00; 603-604
98,92; 846-867

radar (Okean)
ERBE-S, SAGE-II
AVHRR, TOVS, SBUV,
ERBE-S
ATP

82,5; 936-958

TECHNICKĚ PARAMETRY SOUČASNÝCH ELEKTROOPTICKÝCH
SKANERÚ

UOSAT METEOR
SPAS
GEC MA MSTI-E MOMS-0L
357

Družice
skaner
spektr. pásmo
(nm)

rozlišení (m)

500-090
610-680
790-890
500-450

510--590
640-1120
720-é00
800-1100
100

575-625
825-97$

480

28

140

60

1$00

28

20

20 (10)

50

1024

69142

6912

2048

256X256

počet pixelů v řádce

MOS-1
VNIR

500-/100
700-800
800-1000

400-700

Šířka záběru (km)

SPOT
HRV

počet rozlišení Šedi (bit)

9

?

7

8

?

rychlost přenosu (Mbit/s)

1,1510-

7,68

záznam
na magn.

50,0

9,0

TECHNICKĚ PARAMETRY SOUČASNÝCH AKTIVNICH SYSTĚMÝ7 DPZ
NA DRUŽICICH
Družice
aparatura

SEASAT
KOSMOS 1500 SPACELAB-1 SEASAT ERS-1 STS-2 SPACELAB-1
AMI SIR-A
SAR
MRSE
BIS BO
2F5
(radar) (radar) (radar) skaterometry)
(radar)
(radar)

šířka záběru
(km)

475

100

100

80

50

500

100

rozlišení (m)
podél letu
napříč

2100-2800
900-600

25
25

18
16

30
30

40
40

?
?

7500
3000

frekvence
(GHz)

9,67

9,66; 5,3

1,275

5.3

?

14,6

0,6

vyzař. výkon
(kW)

100

3

1

0,3

?

0,1

0,14

odklon od
vertikály

35

45°

20°

23'

47°

20°

45°

výška letu
(km)

650

245

800

777

250

800

245

,
i

ry, pracují obdobně jako radary,
avšak zdrojem impulsů záření (viditelného nebo infračerveného)je
u nich laser. Jejich první experimentální vyzkoušení je plánováno
až na r. 1988 (let západonemeckého Spacelabu D 3); jeden ze
dvou laserů (Nd-YAGLmá při výkonu až 2 kW mít rozlišení 250 m
při detekci aerosolů do výšky až
100 km nad Zemí.
Systémy Landsat a Spot se již
staly komerčně využívanými a
kosmický segment bude doplňován nejméně jedním startem ročně. Novým připravovaným programem je západoevropský satelit
ERS-1 s celou sadou aktivních
skaterometry,
systémů
(radar,
CCD snímače); start se plánuje na
r. 1988. Čína chystá na totéž období vlastní komerční družici pro
dálkový průzkum Země, pracující
ve třech spektrálních pásmech.
Koncem desetiletí bude fungovat
i japonská družice MOS-1 se snímači CCD pro výzkum oceánů.
V 90-tých letech se těžiště dálkového průzkumu Země přesune
patrně na autonomní plošiny a
moduly, ovládané ze stálých orbitálních základen. První z nich
je sovětská stanice Mir, po ní mají následovat v r. 1992 americká
stanice a posléze i evropská laboratoř Columbus.
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Od Sufulu
k Miru
(Dokončeme zo str. 145)
nielen pre dopravné lode Sojuz, ale
predovšetkým na pripojenie špecializovaných modulov s róznym prístrojovým vybavením. Práve tieto
moduly budú určené na samotný
vedecký výskum, technologické pokusy a poloprevádzku, ako aj na
astronomické pozorovania. Základný
modul Mir potom bude slúžit ako
hlavné pracovisko, vybavené modernou výpočtovou technikou, ako aj
priestormi na odpočinok kozmonautov. Preto sú v ňom umiestnené aj
(zatial) dye individuálne kabíny.
VzhYadom na to, že dynamika velkých kozmických telies je velmi zložitá (spomeňme si na sériu pokusov
Rezonans, ktoré sa robili na SaYutoch), budú vždy dalšie telesá, pristávajúce na Mire, kotvit najprv na

čelnom uzle, ktorý je v axiálnej
osi stanice. Potom ich manipulátorom posádka premiestni na niektorý
z bočných uzlov. Sú totiž oprávnené
obavy, že pri pripojení lode na stykový uzol stanice z boku by súlodie
mohlo začat rotovat a niektoré jeho
časti by prudké dynamické namáhanie nemuseli vydržat. Napríklad
technologický modul na výrobu špeciálnych zliatín a kryštálov potrebuje absolútny stav beztiaže, aby
pokusy mohli prebiehat s čo najvyššou kvalitou. Na doterajších aparatúrach, umiestnených na Salutoch,
sa i nepatrný pohyb členov posádky
odrazil na výsledkoch technologických experimentov. Preto takýto
modul móže posádka po spojení
s Mirom skontrolovat, naprogramovat na určitý postup i počet operácií
a potom opat odoslat ku samostatnému letu na niekoIko dní či týždňov. Po ukončení pokusu sa mo-;
dul opat spojí so stanicou, kozmonauti urobia seryisné a kontrolné
práce, určia sa dalšie pracovné postupy automatiky a modul znova
možno odoslat do volného priestoru.
Týmto spósobom maže na blízkych
dráhach okolo Miru pracovat nie-

koTko „technologických dietní" s róznym vybavením, pričom so nákladným modulom stanice budú spojené
vždy len tri-štyri. Vytvorenie orbitálneho komplexu na báze stanice
Mir bude mat teda obrovský praktický význam. Už v počiatočných fázach sa budú pinit úlohy pre národné hospodárstvo, vrátane využitia
diaTkového prieskumu Zeme. Táto
modulárna stanica až prekvapujúco
jednoduchej a variabilnej koncepcie
bude zásadným krokom k využívaniu kozmu v prospech človeka. Spolu s modernizovanou kozmickou dopravnou lodou Sojuz TM, ktorá má
rovnaký tvar a objem ako predošlý
typ Sojuzu, avšak je vybavená novou motorickou jednotkou a palubnou elektronikou s mikropočítačom,
pripravovaným raketoplánom a dalšími prvkami sovietskej kozmickej
stavebnice, stane sa základom pre
budovanie velkých orbitálnych systémov a konštrukcií — či už laboratórií, výrobných prevádzok alebo
kozmických elektrární. Mir by mohol byt práve tým stupňom vo vývoji kozmickej pilotovanej techniky, ktorá v pravom zmysle otvára
človeku okná vesmíru dokorán.

Uvidíme Neptún ?
Neptún — v poradí ósma a v
tomto období najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy — obieha
okolo Slnka v priemernej vzdialenosti 4,5 miliardy kilometrov.
Svojou vePkostou sa radí k stredne velkým telesám slnečnej sústavy (rovníkový priemer asi
48 600 km). Je .o niečo menšia ako
Urán a asi štyrikrát váčšia ako
Zem. Volným okom ju pozorovat
nemóžeme, vo velkých dalekohTadoch sa javí ako bledá nazelenalá škvrnka. Poznáme dva jej
mesiace — Triton a Nereidu. Zo
Zeme nie je možné rozoznat na
povrchu Neptúna žiadne podrobnosti.
Je teda •pochopitelné, že astronómovia s napátím očakávajú rok
1989, kedy by isa naše vedomosti
o Neptúne mali značne rozšírit a
spresnit. Kozmňeká sonda Voyager 2 sa totiž má podia letového
plánu 24. augusta 1989 priblížit
k rplanéte na vzdialenost 3500 kilometrov. Signály vyslané Voyagerom 2 z blízkosti Neptúna {vzdialenost od Slnka v čase priblíženia
bude 4,3 miliardy kilometrov) budú najlslabšími, aké holi doteraz
zachytené z kozmickej sondy. Budú ovePa slabšie než velmi slabé
signály vysielané od Uránu, ktorý
sa pri prelete Voyagera 2 .nachádzal vo vzdialenosti 2,7 miliardy
kilometrov od Slnka. Sonda sa
priblížila k Uránu na vzdialenost
78 000 kilometrov, čo je ovePa viac,
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Rádioteleskop VLA (Very Large Array) v Novom Mexiku, ktorý začal prevádzku pred trinástimi rokmi, je sústavou 27 antén, usporiadaných do tvaru Y. Dye ramená majú dlžku 21 km, tretie 19 km. Každý rad antén má
24 pozorovacích staníc na príjem výsledkov meraní.

než predpokladané najtesnejšie
priblíženie k Neptúnu.
S cieTom registrovat a spracovávat nesmierne cenné údaje, ktoré vyšle Voyager 2 pri prelete
okolo Neptúnu, bol vypracovaný
projekt zdokonalenia a rozšírenia
vybavena rádioteleskopu VLA.
VLA (Very Large Array)je v súčasnosti najváčší rádioteleskop na
svete. Nachádza sa v Novom Mexiku, 80 kilometrov od Socorra.
Pomocou systému 27 antén, uspon adaných do tvaru písmena Y, je
schopný registrovat aj najslabšie
signály, prichádzajúce zo vzdialených oblastí vesmíru. Systém VLA
má byt dopinený prijímačmi signálu o frekvencii 8,4 GHz, na kto-

rej vysiela Voyager 2 (podaa odhadu odborníkov NASA bude nutné pre uskutočnenie projektu
uvolnit prostriedky vo výške 5,5
mih ána dolárov). Spomínané vysokovýkonné prijímače by mali
výrazne ,prispiet ku kvalite snímok Neptúna. Nové prijímače by
mall byt uvedené do experimentálnej prevádzky začiatkom roku
1989, aby 24. augusta mohli spoiahlivo pracovat a umožnili tak
astronómom i celému Pudstvu
„pozriet sa zblízka" na ďalšiu
z planét slnečnej sústavy.
Podia EOS Transactions
American Geophysical Uninon
Apríl 1986
—ša—

Planetárna hmlovina NOC
6302. Jej chemické zloženie
nasvedčuje tomu, že počiatočná hmotnost centrálnej
hviezdy hola vščšia ako 6
Mo. Horná hranica hmotnosti hviezd, ktoré vytvárajú planetárne hmloviny a
potom sa menia na bielych
trpaslíkov, je však podra
teórie hviezdneho vývoja
iba 1,44 Mo. Otázkou zostáva, kde a ako stratila
centrálna hviezda NOC 6302
svoju prebytočnú hmotnost.

Ako skončí Sluko?
Aké bude záverečné štádium
vývoja hviezdy, to závisí od jej
hmotnosti. Podia teórie hviezdneho
vývoja málo hmotné hviezdy vytvárajú ku kontu svojho života
planetárne hmloviny a končia ako
biele trpaslíky. Hviezdy s váčšou
hmotnostou vybuchujú ako supernovy a z ich centrálnej časti vznikne neutrónová hviezda alebo čierna diera. Kritickú hmotnost, ktorá by určila budúci osud, sa však
doteraz ospoTahlivo určit nepodarilo.
Fri teoretických výpočtoch možno modelovat rózne vonkajšie
i vnútorné okolnosti hviezdneho
vývoja. Ak sa napríklad zoberie
do úvahy, že počas života hviezdy
vznikali podmienky pre intenzívne konvektívne premiešavanie jej
hmoty, takže tažké chemické prvky z jadra hviezdy sa dostávali do
jej vonkajších vrstiev, ktoré hviezda v určitom okamžiku odvrhla a
vytvorila si planetárnu hmlovinu,
potom skúmaním chemického zložena planetárnych hmlovín móžeme odhadnút hmotnost materskej hviezdy tej-ktorej planetárnej hmloviny. O vy'sledkoch takéhoto vy'skumu referovala na
konferencii o kozmickej nukleosyntéze mexická astronómk Silvia Torres-Pembertová, ktorá po-

zorovala planetárnu hmlovinu
NGC 6302.
Porovnane pozorovaní s výpočtami ukázalo, že chemické zložene hmloviny NGC 6302 zodpovedá modelu, kde bola počiatočná
hmotnost hviezdy zhruba 8 M0,
nebola však menšia ako 6 Mo. To
je rozhodne viac, ako horná hranica hmotnosti hviezdy, ktorá sa
má v záverečnom štádiu svojho
vývoja premenit na bieleho trpaslíka. Fri TubovoInom chemickom
zložení totiž hviezda, ktorá má
skončit ako biely trpaslík, nemóže
mat hmotnost vyššiu než 5,76
M0, inak sa neubráni kolapsu.
Naviac z teórie hviezdneho vývoja vyplýva, že biely trpaslík neobsahuje žiadny vodík, pretože
ten „zhorel" v termonukleárnych
reakciách. Horná hranica hmotnosti sa tak znižuje až na 1,44
M0, čo potvrdzujú aj pozorovan a.
Ak sú teda predkovia bielych trpaslíkov hmotnejší ako 6 Mo, potom museli prevažnú časí hmoty
v určitom štádiu vývoia stratit.
Kedy a ako — to ešte treba objasnit.
Osud nášho Slnka však otázky
nevyvoláva — hmotnost má natoTko malú, že záverečná etapa jeho
vývoja móže byt len jedna: biely
trpaslík.
Podia ZemIa i Vselennaja 4/86
— rp —

• Po jedenástich rokoch skončila 15. 3. 1986 činnost družice Helios 1, ktorá vdaka svojej dlhej
životnosti zberala počas celého
cyklu slnečnej aktivity údaje
o slnečnom vetre, magnetických
poliach medziplanetárneho pnestonu a intenzite kozmického žiarenia.
• Návrh, aby sedem planétiek
dostalo mená po kozmonautoeh,
ktorí zahynuli pri explózii raketoplánu Challenger, podal D.
Green z Harvardskej univerzity.
Sovietski astronómovia už predtým oznámili, že dvom kráterom
na Venuši dajú mená Christa
McAuliffe a Judith Resnick.
B O účast na projekte Velkého
európskeho spnečného áalekohradu (LEST — Large European Sun
Telescope), ktorý má byt postavený na Kanárskych ostrovoch už
začiatkom devštdesiatych rokov;
majú záujem aj USA a Čína.
V súvislosti s tým vznikli úvahy,
či by tento najvščší slnečný dalekohlad sveta, s priemerom zrkadla 2,4 metra, nemal byť umiestnený na Havajských ostrovoch.
= Gallex — meranie nízkoenergetických slnečných neutrín sa uskutoční napriek vysokým nákladom
na zakúpenie 30 ton gália, ktoré
vyžaduje tento experiment (pozni
Kozmos 4/1985). Experiment bude
prebiehaf v cestnom tuneli pod
horským masívom Gran Sasso
v Taliansku.
Spřška meteoritov zasiahla 15.
apríla tohto roku územie čjnskej
provincie Chu-pej na rozlohe
25 km2.
Slnko je bližšie k centru Galaxie než 10 kiloparsekov. Pretože už dlhší čas táto hodnota jednej z hlavných galaktických konštátnt prestáva byt v súlade s najnovšími predstavami o našej Galaxii, odporúča Medzinárodná
astronomická únia používat hodnotu 8,5 kpc (-I- 1 kpc). Súčasne
s tým sa mení aj hodnota obežnej rýchlosti Sinka okolo centra
Galaxie na 220 km za sekundu.
Francúzska organizácia CERGA
predložila návrh na vytvorenie
svetového ústavu pre astronómiu
vysokého
rozlíšenia
WIHRA
(World Institute for High-Resolution Astronomy), ktorého poslaním by bole zvýšit rozlišovaciu
schopnost astronomických pozorovaní zo súčasnej 1" na 10 oblúkovej sekundy Pre tieto účely
CERGA navrhuje vybudovat sjet
áalekohladov o priemere 1,5 m,
ktoré by orali pracovat na princípe apertúrnej syntézy; WIHRA
by sa zároveň podierala na výstavbe obrích ďalekohTadov a
spájala ,by roztrieštené snahy
jednotlivých krajín do jednotného, společného a naviac ekonomického programu, ktorého výsledky by boll prístupné každému
záujemcovi.
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Galaxia M31
opdt vzdialenejšia
Hviezdy typu RR Lyrae, ktoré
sa vyskytujú v guTových hviezdokopách, ale aj mimo nich v galaktickom hale, sú krátkoperiodické cefeidy a jasnostou zhruba Om.
Ak sa v niektorej galaxii nájde
premenná hviezda tohto typu, umožňuje to určit vzdialenost objektu s pomerne velkou presnostou. Preto už dlhé roky beží na
palomarskom observatóriu program vyhladávania cefeíd v blízkych galaxiách Miestanej skupiny,
ktorý začal ešte Hubble.
Vlani študoval galaxiu M 31
v Androméde cez 5-metrový palomarský dalekohlad Walter Baade. Očakával, že na snímke by mohol zachytit zhluky premenných
hviezd, aké sa vyskytujú v guTových hviezdokopách. Predpokladal, že ich jasnost bude na hranici rozlišovacej schopnosti fotografickej platne. Už esamotný fakt,
že sa tieto hviezdy na snímke neobjavili ,upozornil na to, že škálu
vzdialeností
medzi
galaxiami
Miestnej skupiny bude zrejme
treba revidovat: galaxia v Androméde je pravdepodbone vzdialenejšia než sa uvádza.
Už o niekoTko týždňov sa však
v hale galaxie M 31 podarilo nájst

hviezdy typu RR Lyrae, a to pomocou kanadsko-francúzsko-havaj,ského dalekohTadu s kamerou
CCD, ktorá umožňuje rozlíšit objekty pod jednu oblúkovú sekundu. Referoval o tom Sidney van
den Bergh na XIX. Valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie v novembri minulého
roku v Dillí. Pozoruhodné je, že
tieto hviezdy sú až o tni magnitúdy slabšie než očakával Baade.
Jednu z týchto hviezd, ktorá má

Prvá premenná hviezda typu RR Lyrae, ktorú sa podarilo zistif v galaxii
M 31 — na snímkach v období maxima (vravo) a minima. Jej stredná jasnost je pod 25m.

Zákryty
centra Galaxie

Rádiové žiarenie centra našej Galaxie — zdroj Sagitarius A. Snímka bola zhotovená v novembri 1981
pomocou rádioteleskopu VLA na vinovej dlžke
6 cm. Rozlišovacia schopnost 8 oblúkovýeh sekúnd.
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zdanlivú magnitúdu v modrom
svetle pod 25m, sa podarilo zachytit v 16-tich róznych bodoch svetelnej krivky a z toho určit jej
periódu na 14 hodín, 23 minút.
Hodi spresnenie vzdialenosti galaxie bude možné až na základe
dlhodobejšieho, podrobného štúdia týchto krátkoperiodických cefeíd, už teraz je zrejmé, že M 31
je vo váčšej vzdialenosti, ne7 sa
predpokladalo.
PodPa materiálov 19. Kongresu IAU

Len zriedka — raz za 19 rokov — prechádza Mesiac na
oblohe popred centrum našej Galaxie v súhvezdí Strelca. Počas týchto zákrytov je možné urobit aj pomocou jediného
rádioteleskopu merania s vysokým rozlíšením, aké inokedy
vyžadujú sústavu antén spojených do interferometra. Jediná
diskovitá anténa je v takomto prípade niečo ako „interferometer chudobného astronóma". Pozorovania pri zákryte Mesiacom umožnia vo viacerých oblastiach spektra rozlišit vo
vzdialenom zdroji detaily o velkosti zlomku oblúkovej sekundy.
Jadro našej Galaxie nemožno zachytit vo viditeTnom svetle, lebo ho zakrýva velké množstvo prachu. Ale rádiové pozorovania počas poslednej série zákrytov v rozmedzí rokov
1968-70 ukázali, že výkonný zdroj rádiového žiarenia v galaktickom centre — Sagitarius A — pozostáva prinajmenšom
z dvoch zložiek. Ďalej sa ukázalo, že tento zdroj je obklopený rotujúcim a zmrštujúcim sa prstencom oblakov prachu
a plynu.
Tieto prvé zákrytové pozorovania robil pomocou 43-metrového rádioteleskopu v Green Aage Sandqvist, v tom čase
absolvent marylandskej univerzity. Len nedávno bolí jeho
pozorovania potvrdené — a to pomocou interferometrických
meraní. Sandqvist dúfa, že počas nadchádzajúcej série zákrytov v rokoch 1986-89 mnohí astronómovia využijú túto
príležitost a rozoslal predpovede zákrytu na mnohé observatóriá. Tieto zákryty umožňujú dosiahnut mimoriadne velké
rozlíšenie nielen na rádiových vinách, ale aj v infračervenej
oblasti spektra.
Zákryt samotného centra Galaxie budú móct pozorovat iba
observatóriá na severnej pologuli, kde sa Mesiac vplyvom
paralaxy bude premietat do južnejších ekliptikálnych šírok.
Mimoriadne vhodnú zemepisnú polohu má na toto pozorovanie indické observatórium Ootacamund, kde bude možné
pozorovat desat zákrytov vo výške zhruba 40 stupňov nad
obzorom. Velmi dobré podmienky bude mat aj observatórium Mauna Kea na Havaji.
Podia Sky and Telescope 5/1986
—si-

Tmavé

miesta
v Mliečnej ceste
Ked sa za jasnej, tniavej noci
dívame na Mliečnu cestu, vidíme,
že tento pás hviezd, tiahnúci sa
naprieč oblohou, nie je súvislý,
ale na viacerých miestach je prerušený tmavými oblasfami. Vieme, že je to plyn a prach, ktorý
nám zakrýva svetlo tisícov hviezd.
Zaujímavú prácu o pod,state
týchto tmavých oblastí publikovali v Astrophysical Journal (15.
okt. 1985) T. Dame z Goddardovho ústavu kozmických výskumov
a P. Thaddeus z Kolumbijskej
univerzity.
Svoje pozorovania robili v centre New Yorku zo strechy Pupinovho fyzikálneho laboratória nedaleko Broadway. Svetlá Manhattanu však ich pozorovaniam
neprekážali, lebo 1,2-metrový teleskop zachytával žiarenie objektov v oblasti milimetrových rádiových vin. Pozorovatelia naladili
svoju aparatúru na vinovú dlžku
2,6 mm a mapovali polohu oblakov snedzihviezdnej hmoty pozdlž galaktického rovníka.
Na vinovej dlžke 2,6 mm zachytáva sa žiarenie oxidu uhoTna-
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tého, ktorý v mohutných, chladných molekulárnych oblakoch,
zložených prevažne z vodíka, tvorí len malú prímes. Tieto oblaky
patria k najhmotnejším útvarom
Galaxie, ale napriek tomu zostali
dlho neobjavené — jednoducho
preto, že molekuly vodíka — kým
nie sú ionizované — sa neprezradia nijakým žiarením. Až v poslednom desafročí sa prišlo na to,
že chladné vodíkové oblaky možno zisfoval aj nepriamo: zachytáva sa vyžarovanie oxidu uhoTnatého, ktorý po zrážkach s molekulami vodíka „vysiela" na vine
2,6 anrn — a tým .prezradí prítomnosf molekulárneho oblaku.
Oxid uhoTnatý teda rádioastronómovia využívajú ako spoPahlivého
stopára na mapovanie týchto mohutných galaktických útvarov.
Merania ukázali, že približne
polovica zachyteného žiarenia prichádza od nie velmi vzdialených
objektov, zatiaT čo druhá polovica
pochádza z ovela vzdialenejších
molekulárnych oblakov, ktoré sú
súčasfou vnútorných špirálových
ramien Galaxie. Kecl autori porovnali svoju mapu žiarenia CO, ktoré
prichádza z menších vzdialeností
s mapou Mliečnej cesty snímkovanej vo viditeTnej oblasti, zistili
zaujímavú zhodu: oblasti, ktoré
vo viditeInom svetle pozorujeme
ako tmavé miesta v Mliečnej ceste, kryjú sa s oblasfami vyžarovania CO na rádiových vinách.
mými slovami — tmavé miesta
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v Mliečnej ceste, ktoré sme ozna~il ako tmavé hmloviny, sú v podstate také isté molekulárne oblaky, aké už niekoIko rokov študujú
rádioastronómovia vo vzdialených
oblastiach našej Galaxie. Rozdiel
je len v ich hmotnosti: zatiaT čo
vzdialené molekulárne oblaky
majú hmotnosf miliónkrát váčšiu
ako Slnko a sú najhmotnejšími
objektami Galaxie, blízke oblaky,
ktoré vidíme ako tmavé miesta
v páse Mliečnej cesty, majú hmotnosf v rozmedzí iba 10 000 až
100 000 hmotností Sinka.
Dame a Thaddeus okrem toho
našli aj úzku súvislosf medzi
blízkymi molekulárnymi oblakmi
a oblakom atomárneho vodíka,
ktorý sa ti•ahne celou oblohou.
Tento vodíkový oblak zistil už
v polovici 60-tych rokov švédsky
astronóm Per Linblad. Domnieval
sa, že by to mohol byl expandujúci prstenec plynu obklopuj úci
Slnko a predpokladal, že by mohol aúvisief s oblasfou mladých,
jasných hviezd. V tom čase však'
na potvrdenie tejto predstavy nebol dostatok dókazov. Nové vý.sledky detekcie žiarenia oxidu
uhoPnatého už presvedčivo ukazujú vzájomnú súvislosf medzi oblakom atomárneho vodíka, Gouldovým pásom a molekulárnymi
oblakmi, ktoré pozorujeme ako
tmavé miesta v Mliečnej ceste.
Podia Sky and Telescope 6/86
Dano Novocký
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Na snímke Mliečnej cesty (hore) sú vyznačené oblasti tmavých hmlovín. Vidíme, že ich poloha sa velmi dobre
kryje s polohou molekulárnych oblakov, ktorých rozloženie a vzdialenosti bolí zmapované na základe meraní na
milimetrových rádiových vinách,
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ZAUJÍMAVÉ
OBJEKTY OBLOHY

Konská
hlava
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V medzihviezdom prostredi v smere k súhvezdiu Orión sa nachádzajú
rozsiahle oblaky prachu a plynu.
V blízkosti horúcich hviezd spektrálneho typu O a B sa vplyvom ich ultrafialového žiarenia medzihviezdny
plyn ionizuje. Najnižšia energia potrebná k ionizácii atómu vodíka (teda k jeho rozpadu na protón a elektrón) je 13,6 eV a zodpovedá vinovej
dlžke 91,2 nm, ktorá leží v ultrafialovej čast ůspektra. Ionizáciou uvoTnené elektróny sú opáf zachytávané
protónmi a pri prechode do základného stavu vyžarujú energiu, ktorá
sa v spektre prejavuje postupne Pa-

schenovou, Balmerovou a Lymane
you rsériou spektrálnych čiar. Pi
prechodoch na tretiu energetáck
hladinu (Balmerova séria) sa vy
žiaria fotóny s vinovou dlžkou vi
diteTného svetla a tým sa obla:
ionizovaného plynu stáva viditeYnýn
Preto vidíme v súhvezdí Orión vel
kú hmlovinu M 42, ktorá je spol
s M 43 nepochybne najznámejšou di
fúznou hmlovinou na oblohe. Neda
leko hmloviny M 42, v blízkosi
hvi.ezdy Alnitak (spektrálny typ i
9,5 Ib), pozorujeme další rozsiahl
komplex hmlovín, v ktorom sú ol
siahnuté oblaky B 33, IC 434, IC 43!

NGC 2023, NGC 2024 a L 1630. Najznámejším z týchto oblakov je nesporne B 33, ktorý sa stal populárnym najmá pre svoj neobvyklý tvar,
pripomínajúci konskú hlavu. Podia
svojho tvaru dostal aj názov.
Izolované oblaky medzihviezdnej
hmoty 'so značným obsahom prachu
— globuly — sú v poslednom čase
často objektami pozorovania v infračervenej a milimetrovej oblasti spektra, pretože údaje získané na týchto
vinových dižkach nám móžu priniest
velmi cenné informácie o vzniku
hviezd v globulách. Touto problematikou sa v poslednom čase zaobe-

Oblast tvorby menej hmotných
hviezd s centrálnou hviezdou B 33-1
sa nachádza v severozápadnom rohu
globuiy a vytvára v nej akús2 dieru
o priemere 4 až 5 tisíc astronomických jednotiek. Hviezda B 33-1
vznikla pravdepodobne nárazom protohviezdneho oblaku na globulu a
jeho následnou kondenzáciou a v súčasnosti je intenzívnym zdrojom infračerveného žiarenia o teplote niekolko sto Kelvinov.
Severovýchodne od B 33-1 sa nachádza dalšia oblast tvorby hviezd.
Má priemer zhruba 0,1 parseka a
nepravidelný tvar. Na detailnom
zábere v nej rozoznávame 3 vejárovito usporiadané trhliny orientované južným smerom. V aktívnej časiti oblasti sa nachádzajú dye
menej jasné hviezdy B 33-3 a
B 33-4, ktoré móžeme vidící len
v infračervenom svetle, pretože obe
hviezdy obklopuje hustý medzihviezdny materiál.
rail najmá objaviteI globúl B. J. Bok
V blízkosti hviezdy B 33-6, v ústí
z arizonskej univerzity a B. Reiputh „konského pysku" objavili v roku
z univerzity v Kodani. Medal pozo- 1984 Reipurth a Bouchet výtrysk,
rované objekty zaraciih aj globulu u ktorého nebolo možné určit, či
B 33, ktorá sa v literatúre občas ne- patrí ku globule alebo čije už súsprávne označuje ako IC 434. Konská častou emisnej hmloviny IC 434.
hlava je však izolovaný tmavý ob- Presnejšiu odpoved priniesli spekjekt, ktorý sa len premieta na jasné trálne merania: porovnaním pomeru
pozadie emisnej hmloviny IC 434. intenzity emisných čiar ionizovanéTmavé kontúry vyniknú v pinej krá- ho dusíka Nil a síry ,SII v .okolí B
se na fotografii.
33-6 ra IC 434 k emisi2 vodíka HII
Velkost B 33 je zhruba 1 pc sa ukázalo, že výtrysk jednoznačne
a ehmlovinu vidíme zo vzcliale- súvisí s IC 434, a že ide o časí oblaisti
nosti pribkžne 400 parsekov (poloha ionizovaného vodíka HII v hnlovine
Konskej hlavy je a = 5h40m30s, S =
IC 434.
= —2°26'). Infračervené pozorovania
Slabo svietiaca hmlovina o razmeteleskopem
ESO
na
La
metrovým
3,6
re asi 0,1 X 0,2 pc v južnej časti gloSilla svedčia o tom, že Konská hlava búly B 33 má zaujímavú štruktúru.
je v súčasnosti oblastou tvorby no- Okolo hviezdy B 33-14 je sústrevých hviezd malých hmotností, po- dených niekoPko zakrivených filadobne ako nedaleká sústava Trapéz mentov, ktoré s ňou zrejme úzko súv hmlovine M 42. B 33 obsahuje via- visia. Výskumy ukázali, že v Konskej
cero mladých hviezd, ktoré sú ob- hlave je vo vývojovo naj:pokročilejjektami výskumu v optickej a m íra- šom štádiu hviezda B 33-14.
červenej oblasti spektra pomocou
Na základe súc"asných poznatkov
3,6 m dalekohladu na La Silic a ne- sa niektorí americkí astrofyzici pomeckého 2,2 m teleskopu na Calar kúsili sformulovat hypotézu o vzniAlto v Španielsku. °Polohy hviezd B ku a vývoji Konskej hlavy. B 33 je
33-1, B 33-3 a 4, B 33-6 a B dnes považovaná za jadro materské33-14 sú na detailnom zábere ozna- ho molekulárneho oblaku L 1630.
čené krúžkami.
Gl•obula sa sformovala vo vnútri L
1630 pribliižne v období vzniku hviezdy o Onionis (H D 37468.09.5 V) Po
svojom zrode ci Ori začala silným
Snímka hmloviny Konská hlava (B 33)
v súhvezdí Orión, získaná pomocou 2ultrafialovým žiarením a hviezdnym
metrovej Schmidtovej komory observavetrom deštruktívne pósobif na komtória v Tautenburgu (NDR) na film citplex L 1630, a vyfúkla z neho značna
červené
svetlo.
Na
zábere
vidílivý
nú čast medzihviezdnej hmoty. Meme celý komplex hmlovín — vravo hore
dzihviezdny
plyn sa po odfúknutí
v blízkosti hviezdy Alnitak ( Ori, jasionizoval a vytvoril emisnú hmlovinost 2,05m, najjužnejšia hviezda pásu
nu IC 434. Pred svetlou hmlovinou
Orióna), svietia hmloviny NOC 2023
sa udržal len tmavý prachoplynový
(viac vIavo) a NOC 2024, pod nimi
menšia emisná hmlovina IC 435 a od
oblak v podobe konskej hlavy — B
hviezdy smerom na juh sa tiahne pás,
33 — ktorý nás fascinuje svojou
ktorý vytvára medzihviezdny oblak L
temnou krásou.
1630 a svietiaca emisná hmlovina IC
434, ktorú v strede prekrýva tmavý
oblak globule B 33. Vpravo dole žiari
štvornásobný systém hviezdy a Orionis
s celkovou jasnostou 3,78".

Podia Astronomy and Astrophysics
1984, vol. 137 a 1985, vol. 147
Gabriel Čcrvák
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Ked sa dokončila montáž pretlakovej komory, podujal sa Valerij Bykovskij, že ju vyskúša a 6.
apríla, po inštruktáži, vošiel do
komory, kde mal — o čom však
vopred nevedel — absolvovat experiment v dlžke 15 dní. Neskór
ostatných ukTudňoval: „Nie je to
nič zvláštne".
Nikolajev však fažko znášal pobyt z komore .„Žiadalo sa mi počuf aspoň tiché .pípnutie vtáčika,
2. čASŤ
vidief nečo živé". Aj Volynov spomína: „Divé slovo — čo by som
vtedy bol zaň dal!"
Ked bol v komore Rafikov, raz
noci prestal fungovat snímač,
v
Nedaleko
Píše sa marec 1960.
registroval jeho dýchanie.
ktorý
okresného strediska Ščelkovo, 40 Službukonajúci lekár nazrel do
činsvoju
Moskvy,
začalo
km od
komory a zmeravel : „Lenosf stredisko pre prípravu koz- okienka
a nedýcha!" Potom zapol mimonautov. Špeciálne kurzy — ží
krofón a do ticha komory zvolal:
konštrukcia kozmickej lode, astroZakirovič!" Rafikov sa prefyzika, raketová technika — vedú „Mars
budil
myslel, že má sluchové
a
blízki spolupracovníci S. P. Kohalucinácie.
robova .O skafandroch .prednášal
bol prvé dni v komore
S. M. Alexejev a leteckú prípravu v Šonin
pri teplote 55 °C a
skafandri
viedli vebkí maj;stri svojej profe%. „Po troch dňoch",
sie — I. M. Dzjuba, N. K. Nikitin, vlhkosti 40
spomína, „ma začal prenasledovaf
A. K. Stankov a další.
Zaslúžilý maj'ster športu Niko- sen: neustále som videí fontány,
laj Konstantinovič Nikitin čoskoro vodopády, more .. ."
zistil, že dostal do výcviku samých
XXX
zelenáčov. Kvalita zoskokov sa
merala podba ich počtu (Gagarin
mal na konte 5 zoskokov a boli
Ked v konštrukčnej kancelárii
aj takí, čo nemali ani jeden). Ni- S. P. Korobova dokončili kozmickitin predniesol plamennú reč, kú loď — trenažér — a ked Serv ktorej dokazoval, že iba zoskoky gej Pavlovič „pritiahol" ako inzoceTujú kolektív, učia odvahe a štruktora — metodika skúšobného
možnosti, že muž bez padáka nie letea Marka Lazareviča Galleja,
je skutočný muž.
ktorý začal s kozmonautami tréJe známe, že námorníci neradi ning, ukázalo sa, že je fažko tré=
plávu a letci nemajú radí zoskoky novaf celú „dvadsiatku" a že prápadákom. „Prvých šesf týždňov ca napreduje velmi pomaly. Koboll pre nás zoskoky padákom robov sa poradil s Karpovom a
jednou z najfažších etán prípra- Kamennom, ktorý sa od leta 1960
napísal neskór Georgij Šo- pine venoval príprave kozmonaunin.
tov a rozhodli sa vybrat neveTkú
Kozmonauti sa naučili skákat skupinu — šiestich budí — aby sa
na zem i na vodu, vo dne i v no- príprava na prvý let urýchlila.
ci, z velkých i malých vy'šok, so
Nebolo to bahké. Všetci letci
záfažou i bez nej. Podia hodno- splňali nádeje, ktoré sa do nich
tenia N. K. Nikitina nailenším na- vkladali. Fri výbere do „šestky"
rašutistom v oddieli bol Boris Vo- boll prvoradým kritériom výsledlynov, okrem neho aj Gagarin, ky v teoretickej i fyzickej prípraLeonov a Šonin.
ve, avšak brali sa do úvahy aj
Raz po návrate kozmonautov do výška a váha kandidátov. Volynov
Moskvy prišiel nevysoký, územ- bol o čosi širší, Šonin o čosi vyšší.
čistý človek v civile. Podba toho, Komarov
jednoznačne
viedol
ak sa k nemu ostatní správali, v matematike a dalších exaktboto zrejmé — velký náčelník. ných vedách, ale nedarilo sa mu
Karpov ho zoznámil s kozmonau- na centrifúge, a potom mu lekártami; predstavil ho .ako profesora ka Ada Kotovskaja zistila arytSergejeva. Hovoril málo, ale vel- miu srdca — velmi nepríjemná
mi pozorne si ich prezeral a po- vec. Komarov sa velmi chcel dotom náhle odišiel. „To bol Koro- stat do prvej skupiny, a nesporne,
lov", prezradil večer potajomky mal na to právo predovšetkým
Karpov kozmonautom. Tak sa vyaka svojej inžinierskej prípra164

ve. Ale lekáni dávali prednosf
iným, ktorí sa tiež ctobre učili a
celý ten čas mali vynkajúce
zdravie a odolnosf.
Brali sa do úvahy aj výsledky
psychologických testov, ktoré robil psychológ Fedor Dmitrijevič
Gorbov a jeho spolupracovníci.
Hodnotili sa aj povahové črty
— temperament, družnost, vztah
k súdruhom, správane sa v živote — skrátka, bralo sa do úvahy
všetko. Nakonec bobo vybratých
šest kandidátov v tejto zostave:
Vanlamov, Gagarin, Kartašov, Nikolajev, Popovič, Titov.
Ale aj tak, čoskoro sa zostava
zmenla. Po prvom trénngu na
centrifúge s 8-násobným prefažením, zistili lekáni, že Kartašov má
na chrbte modriny. Najskór si
mysleli, že to sa stáva, ale po dalších tréningoch sa potvrdilo, že je
to krvná podliatina. Bobo to nečakané. Pekný, modrooký Anatolij bol stelesnenm sily a zdravia,
ale rozhodnutie lekárov bobo neúprosné: vyradili ho.
„Myslím si," povedal mi nedávno German Titov, „že s ToTom
Kartašovom to lekáni prehnali.
Bol to vynikajúci letec a mohol sa
stať výborným kozmonautom. Keby absolvoval všetky skúšky, ktoré sa robia dnes, rozhodne by ich
vydržal.
Anatolij Jakovlevič Kartašov
lietal potom na Ďalekom východe,
potom pracoval ako skúšobný pilot v Kyjeve. Dnes je na dóchodku.
Hlúpa náhoda vyradila z prvej
skupiny aj druhého kozmonauta.
V lesoch nedaleko Hviezďneho
mestečka sú krásne Medvedie jazerá. Raz si prišli sem kozmonauti
zaplávaf a Varlamov navrhol, že
si skočia do vody. Prvý skočil Bykovskij. Šuchol nosom o piesčité
dno, vynoril sa a varoval: „Je tu
plytko, mládenci . .."
Šonin skočil a buchol o dno rukami. Varlamov za ním. Vyliezol
na breh zamračený, velmi ho bolela šija. Narazil na dno hlavou.
Nebadane odišiel, vrátil sa do
Hviezdneho mestečka a zašiel do
nemocnice. Diagnóza: zhmoždenie
krčného stavca. Ešte v ten deň
začali lekáni s nafahovaním. Ležal dlho, velmi túžil vyzdravief.
Mládenci ho navštevovali, podarovali mu gitaru. Nakonec ho vypísali, začal opáf trénovaf. Ale lekárska komisia vydala zákaz.. .
Valentin to velmi fažko nesol.
Podia všeobecnej mienky to bol
velmi talentovaný človek, mal výrazné technické schopnosti a vyznačoval sa dokonalým zdravím.
Rád športoval, bol mimoriadne
rozhodný a húževnatý.
Ked odišiel z oddielu, Hviezdne mestečko neopustil. Pracoval
."

odohralo ich prvé stretnutie s prvým konštruktérom.

Gagarin na skúške u S. P. Kororova z predmetu konštrukcia kozmickej lode Vostok.

v Stredisku pre prípravu kozmonautov a ešte pred štartom Gagarina stal sa zástupcom náčelníka
riadenia kozmických letov. Neskór
bol starším inštruktorom kozmi ckej prípravy, špecializovaným na
astronavigáciu.
Členovia oddielu boli k Valentinovi velmi pozorní. Všetky sviatky trávili spoločne. Ale začali
kozmické lety. Z poručíkov, včera
ešte neznámych, stali sa národní
hrdinovia. Pribudli nové povinnosti i cesty po sveťe. Skrátka,
život sa zmenil a chlapci z oddielu
sa rozišli každý iným smerom.
„Hviezdy •nad ním vládli," povedal mi so zármutkom German Titov. Valentin vedel, že nebyti toho
nedelného skoku do Medvedieho
jazera, aj on sa mohol stať jedným z prvých našich kozmonautov.
Zoznámil som sa s ním v Hviezdnom mestečku v apríli 1974. Spomínali sme Gagarina.
„Velakrát som vedel smrt,"
smutne hovoril Valentin, „stratil
som troch blízkych priatelov. Bolo to dávno a čas už vymazal ich
tváre z památi . . . Ale na neho
nemóžem zabudnúf. Vidím ho, ako
stojí predo mnou. Pre mňa nezaNeznižujem
hynul.
pamiatku
ostatných chlapcov. Ale Jurij ne-

možno nikým nahraditi, to povie
každý. Mohol by som o ňom veta
rozprávaf. Ale poznal som ho príliš dobre na to, aby som vládal
hovoriE už teraz ..."
Viac sa nám však už nepodarilo
spolu stretnúti. V oktbbri 1980
Valentin Stepanovič Varlamov
zomrel na krvácanie do mozgu.
XXX
Namiesto Kartašova priradili
k štvorici Grigorij Neljubovova
— velmi to chcel a velmi sa o to
snažil. Namiesto Varlamova zas
Valerija Bykovského. Tento chudučký poručík (mal iba 63 kg) sa
ukázal velmi odolný: 9-násobné
pretaženie vydržal piných 25 sekúnd.
Po dopinení prvej skupiny začal Korolov venovati váčšiu pozornosti príprave kozmonautov.
Prichádzal do Hviezdneho mestečka, prezeral si trenažéry, besedoval s kozmonautami.
„Nie je to zlé," prehodil Sergej
Pavlovič. „Nateraz by to šlo, ale
treba rozmýšlati čo bude Balej . . .
Máme spoločne pred sebou veta
práce, drahí súdruhovia. Čím ďalej, tým bude práce viac . . ."
Potom pozval kozmonautov k sebe, do konštrukčnej kancelárie.

Najprv sedeli v kabinete a Korolov, vynikajúco naladený, zasvátene rozprával o budúcich letoch,
o mnohodňových expedíciách a
velkých kozmických domoch na
obežnej dráhe.
Tíško, v hlúčiku vošli do obrovskej dielne. Na podstavcoch
tam stáli lesknúce sa ešte nenamalované gule pristávacích moduly budúcich Vostokov. „Ako
začarovaní sme si prezerali nevídaný lietajúci aparát," spomínal
na toto stretnutie Jurij Gagarin.
„Korolov nám povedal, čo sme
predtým ešte nevedeli: že program prvého letu človeka je vypočítaný na jeden oblet okolo Zeme."
Stáli a hladeli na kozmickú loď.
A všetci vtedy rozmýšlali o jednom: Giadna moc na svete teraz
tohto človeka nezastaví a let do
kozmu sa určite uskutoční! Čoskoro!
„No, kto si chce posedieti v korábe?" veselo sa spýtal Korolov.
„Dovolte mne," predistúpil Gagarin, potom sa zohol, r.ýchle si
rozviazal a vyzul topánk.y a v ponožkách kráčal po stúpačkách
k otvoru.
Korolovovi sa velmi zapáčilo,
že si dal dolu topánk.y.
(Pokračovanie)
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Ing. BORIS ŠTEC
V októbri sa Merkúr približuje
k aZemi a 21. 10. 0 23h SEČ sa
dostane do najváčšej východnej
elongácie. Jeho maximálna uklová vzdialenost od Slnka bude 24°.
V tom čase je však výška planéty
nad obzorom na konci občianskeho súmraku menšia ako 5°, a preto
podmienky na pozorovanie Merkúra budú zlé. Po prechode dolnou konjunkciou 13. 11. .o 511 sa
planéta presunie na rannú oblo10°

5°
22

295°

300°

305°

hu. V najváčšej západnej elongácii (20° od Slnka) bude Merkúr
30. 11. o 411 SEČ. Obdobie vhodné
na pozorovanie planéty bude asi
od 20. 11. do 10. 12. pred východom Slnka nad juhovýchodným
obzorom (pozni obr.). V tomto období sa jasnost Merkúra postupne
zvýši z +1m na —0,5'' a fáza sa
zváčší z 0,20 na 0,82. Dňa 30. 11.
o 1011 SEČ bude Merkúr v konjunkcii s Mesiacom, ktory' bude
32 hodin pred novom. Planéta
bude od Mesiaca 5° severne.

13. 11, o 5,211 SEČ bude Merkúr
v dolnej konjunkcii so Sinkom a
my budeme svedkami zriedkavého úkazu — prechodu Merkúra
popred disk Slnka. Pozorovanie
sice nemá váčší vedecký význam,
ale úkaz je to natoPko zriedkavý,
že si zasluhuje našu pozornost.
Prechod planéty popred slnečný
disk nastáva pre pozemského pozorovateYa jedine v prípade Merkúra a Venuše. Periódy, v ktorých sa úkazy opakuj ú, sú pomerne dlhé. Prechod vnútornej planéty cez slnečný disk nastane len
vtedy, ked je planéta v blízkosti
uzlového bodu svojej dráhy. Zároveň je úkaz zo Zeme viditelný
len vtedy, kecl psa Zem naehádza
v blízkosti uzlového bodu dráhy
planéty. U Merkúra je to okolo
10. novembra a 8. mája, v prípade Venuše okolo 9. decembra a 7.
júna.Pravdepodobnost
viditelnosti prechodu
Merkúra popred si-.
nečný disk je váčšia
22.
ako u Venuše. Za 100
rokov prejde Merkúr
o„
popred slnečný disk
13-krát, Venuša iba
1,2-krát. Posledný Prechod Merkúra bol 10.
11. 1973, najbližšie budú 6. 11. 1993 a 15. 11.
1999. Posledný Prechod
Venuše bol 6. 12. 1882,
310°
najbližšie •nastanú 8. 6.
2004 a 6. 6. 2012.
Tento pomerne zriedkavý jav
neuvidíme v našej zemepisnej šírke celý. V tabuIke elementov prechodu vidíme, že úkaz začne
o 21 43m SEČ, teda v čase, ked je
Sluko u nás pod obzorom. Najlepšie bude celý jav pozorovatelný zhruba na 120° východnej šírky, pretože čím viac na východ
leží územie, tým skór tam Slnko
vychádza. V deň prechodu Slnko
vychádza v Bratislave o 61155m
SEČ, v Žiline o 6h52m, v Košiciach
o 61141m a napríklad v Debrecíne

PRECHOD MERKÍJRA POPRED DISK SLNKA 13. NOVEMBRA
GEOCENTRICKÝ PRIEBEH
Čas (SEČ)
Pozičný ohol
vstup — vonkajší kontakt
21142m58,7s
84°53'
vstup — vnútorný kontakt
2h44m53,8s
84°34'
najmenšia vzdialenost od stredu
slnečného kotúča
5h07m00,81
výstup — vnútorný kontakt
71129m07,9s
322°57'
výstup — vonkajší kontakt
71131m02,9s
322°37'
zdanlivý polomer Slnka
16'09,7"
zdanlivý polomer Merkúra
5,0"
Slnko vychádza o 61152m (q = 48°40', 1 = 19°15').
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v ML'R '0 6h33,5m SEČ. Pozorovatelia vo východných oblastiach
republiky teda budú za priaznivého počasia pozorovat úkaz dlhšie. Fri pozorovaní prechodu je
výhodné použit dalekohIad s dlhším ohniskom a váčším zvi čšením. Ti, ktorí budú pozorovat
úkaz vizuálne, si musia památat, že priamy pohTad na disk
Slnka cez dalekohTad móže spósobit tažké poškodenie zraku.
Preto treba intenzitu svetla znížit
vhodným tmavým filtrom, prípadne obraz Slnka premietat. Fri fotografovaní Slnka sa exponuje čo
najkratšími časmi, aby sa obmedzili negatívne účin1 y chvenia
vzduchu. Kvóli rozlíšeniu podrobností sa používajú málocitlivé
jemnozrné fotografické materiály
(asi 5 DIN). Fri pozorovaní si
všimnite nasledovný efekt: pri
výstupe Merkúra spred slnečného
disku bude vidiet, ako sa vplyvom
presvetlenia vášho oka a ohybových javov kotúčik planéty zdanlivo predlžil tesne pri okraji Slnka do tvaru kvapky. Tento úkaz
značne stažuje presné určeme času kontaktov.
Venuša sa nachádza velmi nízko nad juhozápadným obzorom.
Dňa 1. 10. dosiahne najváčšiu jasnost {-4,3m), ale nevýhodná poloha planéty nízko nad obzorom
nám jej pozorovanie znemožní.
Venuša zapadá takmer súčasne so
Sinkom. Konjunkcia Venuše s najjasnejšou hviezdou súhvezdia Váh
nastane 1. 10. Alfa Librae má jasnost +1,4m a bude sa nachádzat
6,5° severne od Venuše. Dňa 5. 11.
o 1111 SEČ sa Venuša dostane do
dolnej konjunkcie so Slnkom a
v druhej polovici novembra sa
znovu objaví nad juhovy'chodným
obzorom •ako Zornička. V tomto
období bude velmi dobre pozorovatelná. 27. 11. bude od Zeme
vzdialená 0,327 AU, jej fáza je
0,13 a jasnost —4,2m. V nokojnom
rannom ovzduší je pohPad na kosáčik Venuše nádherný.
Mars móžeme pozorovat na večernej oblohe. Zapadá asi o 2311

s

POZORUJI
S NAMI VOL•NYM OKOM

Prechod Merkúra
popred slnečný kotúč

- 322.6'--

Venuša nad Dívčím hradem na snímke Jirku Vorlického z Podivína. Exponované dňa 28. 3. 1935 o 18h 40m11 reflektorem 305/4500 na Fomapan 21 DIN.
Expozícia 1/15 sekundy.
SEČ. Zem sa od neho neustále
vzďaluje, a preto jeho jasnost postupne klesá z —0,6m na začiatku
októbra na +0,3m koncom novembra. Pohybuje sa v ssúhvezdí Kozorožca, kde sa nenachádzajú nápadne jasné hviezdy, takže ho na
oblohe Tahko zbadáme.
Jupiter je po septembrovej opozícii velmi výrazným objektom
nočnej oblohy. Postupne sa blíži
k Marsu a v novembri spolu vytvárajú na oblohe zaujímavú a
nápadnú dvojicu. Jupiter má jasnost —2,2m a nachádza sa v súhvezdí Vodnára. Zapadá v druhej
polovici noci. V období, kecl je
planéta dobre viditeTná, je vhodný čas na pozorovanie úkazov jej
jasných mesiacov. 10. 11. o 20,4h
SEČ nastane konjunkcia Jupitera
s Mesiacom. Jupiter bude 2° severne, Mesiac bude 2 dni po prvej štvrti.
Saturn móžeme v októbri vidiet
nad juhozápadným obzorom po
západe Slnka. V novembri sa začína .strácaf v slnečnei žiare, pretože sa blíži do °konjunkcie so Slnkom. 7. 10. o 19,3h SEČ nastane
tesne nad obzorom konjunkcia
planéty s Mesiacom. Saturn bude
5,5° severne.
PLANETKY A METEORY
Planétka Vesta je i nadalej
v priaznivej polohe voči Zemi.
3. 10, bude v opozícii so Slnkom.
Pri jasnosti asi ±6,3m je pomerne
jednoduché ju nájsf a fotografovat. VyhIadaf ju móžete .podia
mapky uverejnenej v Kozmose
4/86.
V októbri a novembri móžeme
z pravidelných meteorických rojov pozorovat najm5 Oriondy a

Leonidy. Orionidy majú maximum
činnosti 22. 10. V tomto období
však na nočnej oblohe svieti Mesiac (spin nastane 17. 10.), ktorý
svažuje pozorovanie. Leonidy majú
maximum 17. 11. Ich pozorovanie
je ešte viac rušené Mesiacom, pretože spin nastane 16. 11. Okrem
týchto rojov móžeme pozorovat
ešte mé slabšie roje, ktorých činnost je však velmi slabá a nepravidelná.
Úpiné zatmenie Mesiaca
17. októbra budeme mócf opat
po roku pozorovat jeden z najkrajších úkazov na oblohe — úplné zatmenie Mesiaca. U nás bude
pozorovatelný celý priebeh zatmenia. Pozorovatelia, ktorí sa neuspokoja s púhym pohiadom na
miznúci disk obežnice Zeme, móžu sa sústredif na určeme kontaktov tieňa Zeme s význačnými
bodmi mesačného povrchu, alebo
na zachytenie priebehu zatmenia
fotograficky. Významné elementy
zatmenia sú uvedené v tabuike.

ELEMENTY ZATMENIA MESIACA 17. OKT6BRA
Geocentrická opozícia Mesiaca a Slnka
191i37m45S
v rektascenzii T0
81°17'
pozičný uhol prvého kontaktu
224°06'
pozičný uhol posledného kontaktu
40,6'
polomer tieňa
73,4'
polomer polotieňa
1,250
veTkosf zatmenia
PRIEBEH ZATMENIA
vstup Mesiaca do polotieňa
Tl = 1719,7m
T2 = 18129,2m
začiatok čiastočného zatmenia
T3 = 191 40,7m
začiatok úpiného zatmenia
Ts, = 201117,9m
okamih najváčšej fázy
T5 = 201 55,2m
koniec úpiného zatmenia
TG = 22h06,6m
konec čiastočného zatmenia
T7 = 23h16,2m
výstup Mesiaca z polotieňa
Mesiac vychádza o 161'40m — hodnoty sú v SEČ rpre stredné Sb vensko ( = 48°40', 1= 19°15').
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lalmenieMesiaca11.10.19
Zatmenia Mesiaca sa najčastejšie pozorujú niektorou z týchto
troch metód:
— fotoelektrické určovanie hustoty zemského tieňa,
— určovanie jasnosti úpiného zatmenia v Danjonovej stupnici,
prípadne odhady jasnosti Mesiaca v priebehu celého zatmenfa priamo v magnitúdach
(Mesiac v spine má —12,7m),
— určovanie kontaktov (vstupov
a výstupov) mesačných útvarov s tieňom pre zisfovanie
tvaru a velkosti tieňa.
V celkovom súhrne nám tieto
pozorovania poskytujú informácie
o via stnostiach vysokej atmosféry
Zeme.
Sústreďme sa na tretiu metódu
— na určovanie kontaktov mesačných útvarov so zemským tieňom. Predpoveď kontaktov jednotlivých útvarov je dobrá pomócka, ale nie je u nás bežne dostupná. Pravidelne sa publikuje
pre 15 kráterov „Berlínskeho sys- `
tému" v časopise Sky and Tele-

RNDr. JAN MÁNEK,
RNDr. JAN HOLLAN

scope a v grafickej podobe v ,polskej Uránii. U nás sa tieto údaje
objavili v pátdesiatych rokoch
v niekolkých ročníkoch Hvězdářské ročenky a v poslednom čase
aj v článkoch v Říši hvězd. Problém váčšiny týchto predpovedí je
ale výber objektov. Povrch Mesiaca v spine vyzerá trochu inak,
než v mých fázach. Vyberané
krátery sú vi čšinou pekné a nápadné pri menších fázach — pri
šikmom osvetlení. Avšak pri kolmom osvetlení, keď nevrhajú tiene, stávajú sa z nich objekty nevýrazné, ploché, alebo sa úpine
strácajú. leh neurčitá ohraničenost a váčšie rozmery stažujú
presné určenie kontaktov (vstup
krátera o priemere 120 km do
zemského tieňa trvá asi 2 minúty).
Na druhej .stran sa pri spine,
vzhladom ku svojmu okoliu, stá-

vaj ú výraznými malé krátery,
ktoré unikajú našej pozornosti
pri menších fázach. Práve tieto
krátery, pre svoje malé rozmery,
sa priam ponúkajú, aby sme určovali ich kontakty s tieňom.
PREDPOVEĎ KONTAKTOV
V roku 1960 vydal S. M. Kozik
katalóg a kreslenú mapu pre 383
objektov, ktoré sú výrazné a nápadné práve v spine, pričom 100
z nich označil ako zvlášt vhodné
pre pozorovanie kontaktov pri zatmeniach. Všetkých 100 objektov
je prehladne označených v knihe
Z. Kopala, ktorá však nie je bežne dostupná ani v knižniciach.
Preto sme urobili fotografiu spinu a vyznačili na nej všetkých 100
odporúčaných objektov. Vzhladom k malým rozmerom nie všetky tieto objekty sú na klasických
mapách Mesiaca označené menom.
Pre pozorovanie zatmenia bude
užitočná okrem polohy krátera
i efemerida (predpoveď) kontaktu s tieňom, ktorá je počítaná za
predpokladu 2 % zváčšenia zemského tieňa a neuvažuje psa sploštenie tieňa. Absolútna chyba efemeridy nie je vačšia ako 1 minúta
v rovníkovej oblasti tieňa; v po-

Podia geometrických podmienok zatmenia Mesiaca dosahuje dlžka kužela piného tieňa Zeme zhruba 217 zemských polomerov. Vo vzdialenosti Mesiaca (asi 60 polomerov Zeme) je polomer piného tieňa 9200 km. Tieto jednoduché podmienky vzniku mesačného zatmenia však komplikuje atmosféra Zeme, ktorá velmi podstatne mení chod
slnečných lúčov. Lúč, ktorý prebieha v určitej výške nad zemským povrchom, sa vplyvom refrakcie ohýba a vniká
do geometrického tieňa. Refrakcia je tým vščšia, čím bližšie k povrchu Zeme slnečný lúč prebieha. Tento jav
spósobuje presvetlenie piného tieňa Zeme, takže ten v sku točnosti siaha len do vzdialenosti asi 40 zemských polomerov. Z toho vyplýva, že refrakcia vlastne znemožňuje úpiné zatmenie Mesiaca, ktoré by mohlo nastat len v prípade, že by Mesiac obiehal k Zemi oveia bližšie. Pri zatmení však aj tak nastáva značné stlmenie mesačného svetla, pretože slnečné lúče sú predchodom zemskou atmosférou velmi zoslabené. Preto sa pri výpočte mesačných zatmení berú do úvahy len geometrické podmienky. Zoslabenie slnečného svetla má dye príčiny. Vo vnútornej časti
tieňa, kam vnikajú lúče prebiehajúce nízko nad Zemou, je svetlo zoslabené prevažne molekulárnou difúziou a vplyvom atmosférického prachu, pričom toto zoslabenie je závislé na vinovej dlžke svetla. Pretože najmenej sa zoslabuje červené svetlo, javí sa nám Mesiac pri prechode vnú tornou častou zemského tieňa ako tmavočervený. Do vonkajšej časti tieňa zas vnikajú lúče prebiehajúce vysoko nad zemským povrchom a u nich sa prejavuje iný jav —
lúč bližšie k Zemi je ohýbaný viac ako lúč, ktorý je od Zeme Balej. Atmosféra Zeme v týchto výškach teda
slnečné lúče rozptyluje a tým zoslabuje intenzitu slnečného svetla. Zoslabenie v tomto prípade však nezávisí na
vinovej dlžke, a preto sa nám polotieň javí ako šedivý.
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Zatmenie Mesiaca nastáva v prípade, že sa Mesiac dostane do tieňa Zeme;
to je vtedy, kecy je Mesiac voči Zemi na opačnej strane ako Slnko a teda
v spine. Kedže dráha Mesiaca neleží v rovin ekliptiky, ale je voči nei naklonená zhruba o 5°, nemusí nastat zatmenie pri každom spine, ale len vtedy,
ked sa Mesiac nachádza v blízkosti roviny ekliptiky (v blízkosti uzla svojej
dráhy). Takto můžu nastat tni prípady zatmenia. rtpiné zatmenie pozorujeme vtedy, ked sa Mesiac pohybuje po dráhe 1. Dráha 2 zodpovedá čiastočnému zatmeniu a dráha 3 zatmeniu polotieňovému, ktoré sa však obyčajne
medzi zatmenia ani nepočíta. Mesačné zatmenia sa opakujú v perióde 18
rokov a zhruba 10 dní (presnejšie 6585 dní 7 hodin a 42 minút — je to tzv.
perióda saros, ktorú poznali už chaldejskí astronómovia v 6. storočí pred
n. 1.); je kombináciou 223 synodických mesiacov (doba od spinu k spinu° —
29,53059 dňa) a 19 období po 346,62 dňa (za túto dobu sa Slnko opál priblíži k rovnakému uzlu mesačnej dráhy). Kedže táto perióda je len približnd, Mesiac pri jej každom nasledujúcom opakovaní postupuje zemským
tieňom trochu severnejšie. Cyklus začína v južnej časti zemského tieňa sériou čiastočných zatmení, nasledujú zatmenia úpiné a cyklus končí opit sériou čiastočných zatmení v severnej časti tieňa. Tento cyklus trvá 900 rokov
a obsahuje zhruba 500 zatmení, z ktorých je polovica úpiných. Na jedno
storočie priemerne pripadá 83 čiastočných a 71 úpiných, teda celkove 154
zatmení Mesiaca; v našom — 20. storočí — ich však nastane iba 148. Na rozdiel od slnečných zatmení můžeme zatmenie Mesiaca pozorovat zo všetkých
miest na Zemi, kde Mesiac v čase zatmenia vystúpi nad obzor, teda zhruba
na jednej pologuli.

lárnej oblasti může byt i váčšia,
v závislosti na skutočnom sploštení tieňa.
POZOROVANIE KONTAKTOV
Na pozorovanie kontaktov vybraných jasných kráterov, ktoré
sa ponárajú do zemského tieňa,
stačí i malý cralekohlad s priemerom objektivu 50 mm, napríklad
triéder 7 X 50. Na pozorovanie
všetkých 100 objektov je však
nutné váčšie, 30-násobné zváčšenie; můžeme ich však dobre pozorovat i pri 25násobnom zváčšení, ktoré má Somet Binar. Tento
ďalekohlad navyše splňa i áalšiu,
dost dóležitú požiadavku — aby
v zornom poli bol viditelný celý
kotúč Mesiaca. Príliš velké zváčšenia, pri ktorých je vidno len
časti mesačného kotúča, neposkytujú prehlad o celkovom posune
tieňa — můžeme prepást kontakt
útvaru, ktorý je práve mimo zorného pola, nehovoriac o tom, že
sa zváčšuje aj neostrost tieňa,
ktorá stažuje určenie presného
času kontaktu.
Na zaznamenávanie času kontaktov potrebujeme dobré hodinky alebo stopky. V súčasnosti túto požiadavku splňajú prakticky
každé digitálne hodinky; mali by
však súčasne ukazovat hodiny,
minúty a sekundy. Dámske hodinky, ktoré ukazujú len hodiny a
minúty, nie sú na pozorovanie
vhodné. Fred zatmením a po ňom
určíme korekciu hodín, aby sme

neskůr mohli napozorované časy
opravit.
Časy kontaktov zapisujeme
s presnostou na sekundy. K zápisu můžeme pridat i subjektívne
hodnotenia, napríklad:
chyba 5s
1
5-20s . . .
2
20-60s . . .
3
chyba 60s
4
Pod touto chybou rozumieme
odhad vnútornej neistoty pozorovatera, nie rozdiel voči efemeride.
Čas kontaktu určujeme sice na
sekundy, ale v skutočnosti nikdy
nenastane okamžite (ako naprí-

Zemský tieň pri zatmení Mesiaca,
ako by vyzeral za predpokladu, že
Zem nemá atmosféru. Vplyvom refrakcie v atmosfére však rozptýlené
slnečné svetlo vniká do piného tieňa
Zeme, takže Mesiac, hodí veYmi
stmavnutý, uvidíme aj počas úpiného zatmenia.

klad zákryt hviezdy Mesiacom),
pretože oojekt me je bodový, a
preto sa postupne stráca a vynára
z tieňa. Yozorovania s odhadnutou chybou váčšou ako 60 s je pri
spracovaní najlepšie vyradit a clalej ich nebrat do úvahy.
Najle$ie sa pozoruje vo dvojici, kde jeden může zapisovat a
hiásit, ktorý objekt a za aký čas
je treba pozorovat. Ak je pozorovatel sám, může použit magnetofón — fantázii sa medzze nekladú
— napríklad v spojení s časovým
signálom (OMA 50).
Určovat začiatky a konce jednotlivých fáz zatmenia nemá velký význam. Tieto pozorovania sa
svojou kvalitou zdaleka nevyrovnajú bežným kontaktom, a preto
ani nie je účelné používat ich pre
zistovanie zváčšenia zemského
tieňa. Tak isto je zbytočné určovat kontakty tieňa s okrajmi mora, mysov a róznych zálivov a výbežkov, pretože nie sú nám dostatočne známe ich selenografické
súradnic8.
Nesnažme sa určovat kontakty
všetkých útvarov — i kecl to velmi zvádza. Ak chceme určit kontakt naozaj poctivo, potrebujeme
mat na to čas, ktorý závisí na
skúsenosti pozorovatela a může trvat minútu. Ak vezmeme
do úvahy, že v priebehu jednej minúty může nastat až 5 kontaktov, určíte neurčíme čas všetkých piatich, ale maximálne
dvoch, a aj to len za predpokladu,
že sa nachádzajú blízko seba. Tu
platí heslo „menej je niekedy
viac". Ak niekto určí poctivo napríklad 50 vstupov, je to už solídna práva a pozorovatel sa určite
mal čo obracat.
Je dobré nájst si a naučit sa
vyhladávanie váčšinu alebo všetky objekty najneskůr jeden deň
pred zatmením. Musíme sa však
pridržiavat jednej zásady — všetky pozorovania by sme mali robit
tým istým áalekohladom, pretože
objekty sa v róznych prístrojoch
javia ináč. Pri samotnom pozorovaní je užitočné mat poruke mapu (fotografiu) spinu so všetkými
vyznačenými útvarmi — pre prípad neistoty v identifikácii alebo
na následnú kontrolu. Ak pozorujeme v skupin, je dobré tlmit
svetlo baterky, aby sme sa navzájom neoslňovali.
V neposlednom rade je důležité
pohodlie a vhodné oblečenie. Ak
používame nejakú technickú pomůcku (sem patrí aj baterka a pero), vyskúšame si ich dopredu, aby
sa nepotvrdil základný Murphyho
zákon: „Co sa může pokazit, to
sa aj pokazí," prípadne jeho volné podanie: „Co sa může pokazit,
pokazí sa v najnevhodnejšiu chvíru."
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VSTUPY MESAČ,° NÝCH KRATEROV DO TIEŇA ZEME

Vstup
(SEČ)

názov krátera

a
a
o~
Ň

S
18h29m
18h32m

18h33m
18h34m
18h36m
1Oh37m
18h40m
18h41m
18h42m
18h43m

18h44m

začiatok čiastočného zatmenia
Byrgius A
Grimaldi C
Lohrmann A
Damoiseau E
Hansteen
Billy
Merseníus
Gassendi
Vitello
Marius A
Eneke B
Kepler
Dunthorne
Euclides
Lansberg D
Agatharchiles A
Lansberg A
Aristarchus

18h45m
18h46m

4
2;
1
3
5
6
10
9
16
7
12
11
24
21
18
25
17

8

18h47m
18h48m
18h49m

18h51m
18h52m

18h53m
18h54m
18h56m
18h58m

18h59m

27

Dalmey C
Lansberg B
Bessarion
Milichius A
Barney C
Bullialdus
Kies A
Milichius
Brayley

13
15
28
31
32
20
14

Tobias Mayer A
Guericke B
Parry A
Gambart A
Guericke C
Tycho
Lassel D
Blrt
Maginus H
Alpetragius B
Pytheas
MSsting A
Sharp B
Werner D
Zach
Sharp A

25
38
37
34
39
41
40
42
46
45
33
48
19
56
57
23

Foto: Jan Šafář. Exponované 29. 9. 1985 dalekohfadom
Vyvolané vo vývojke A49 (1 ± 2) 20 minút.

~

i9h00m
19hOlm

19h02m
19h03m

19h04m

19h06m

19h08m
19h09m

19h10m
19hilm

19h12m
19h14m
19h15m

Bode
Bode A
Chladni
Airy A
Foucault
Ukert
Abulfeda E
Hipparchus G
Hipparchus C
Picklering E
Bougtter
Archimedes A
Rhaeticus B
Abulfeda F

49
50
52
62
28
53
67
63
65
61
30
68
60
47

Nicolas A
Maupertuis A
Condamine A
Manilius
Pico
Sulpicius Gallus
M
Pico
Dionysius
Polybius A
Beamont D
Janssen K
Menelaus
Cassini A
Rosse
Cassint C

72
36
35
66
44
64
43
71
78
77
7J
70
55
83
58

19h16m
19h18m

'

19h10m
19h20m
19h21m
19h22m

19h23m
19h24m
19h26m
19h28m
19h29m
19h30m
19h31m
19h32m
19h40m

150/2250, filter ORWL) R0 na kinofilm F 21,

Piinhis
Isidorus D
Censorinus
Dawes
Stevinus A
Gutenberg A
Egede A
Furnerius A
Epigenes A
Biot
Eudoxu.s A
Bond W.C. B
Bellot
Cauchy
Posidonius A

73
82
75
00
88
59
92
51
93
69
54
94
87
74

Pickering W.H.
95
Messier
96
Macrobius A
86
Macrobius B
85
Proclus
91
80
Maury
Langrenus M
100
Hercules G
řú
Tralles A
89
Picard
97
Apollonius
98
Cepheus A
81
Firmicus
99
začiatok úpiného
zatmenia

expozieia

1/2 sekundy.

Redakcia

Prosíme čitatePov, aby si láskavo opravili chyby, ktoré vznikli vinou tlačiarne.
VSTUPY MESAČNÝCH KRATEROV DO TIEŇA ZEME

Vstup
(SEČ)

18h29m
18h32m

18h33m
18h34m
18h36m
18h37m
18h40m
18h41m
18h42m
13h43m

18h44mg

m
q
Názov krátery
mCS
Začiatok číastoč:1ého zatmen(a
Byrgius A
Grimaldi C
I.ohrmann A
Damoiseau E
Hansteen a
Billy
Mersenius
Gassendi a
Vitello č
Marius A
Encke B
Kepler
Dunthorne
Euclides
Lansberg D
Agatharchides A
Lansberg A
Aristarchus

18h45m
18h46m

4
2
1
3
5
6
10
9
16
7
12
11
24
21
18
25
17

18h47m
18h48m
18h49m

18h51m
18h52m

18h53m
18h54m
18h56m
1f h58m
18h59m

Darney C
Lansberg B
Bessarion
Mílích(us A
Darney C
Bullialdus 3
Kies A
Mílichius
Brayley

27
22
13
15
28
31
32
20
14

Tobias Mayer A
Guericke B
Parry A
Gambart A
Guericke C
Tycho
Lassel D
Birt
Maginus H
Alpetragius B
Pytheas
Miisting A
Sharp B
Werner D
Zach S
Sharp A

25
38
37
34
39
41
40
42
46
45
3'3
48
19
56
57

Q

20h55m
20h59m
21h00m
21h0lm
21h02m
21h03m
21h04m
21h05m
21h06m
21h07m

21h08m
21h09m
21h10m
21h1lm1

Názov krátera

Koniec úpiného
zatmenia
Sharp B
Sharp A
Foucault
Bouguer
Condamine A
Aristarchus
Maupertuis A
Epigenes A
Lehrmann A
Marius A
Grimaldi C
Brayley
Bond W. C. B
Damoiseau E
Bessarion
Pico
Kepler
Pico 3

CS
o~
m~
{J q

19
23
28
30
35
8
36
51
1
7
2
14
54
3
13
43
11
44

21h12m
21h13m

21h14m
21h16m
21h17m

21h18m
21h19m
21h21m
21h22m
21h23m
21h24m
21h25m

Tobias Mayer A
Milíchius A
Encke B
Hansteen a
Milichius
Billy
Egede A
Pytheas
Byrgius A
Lansberg A
Cassini A
Mersenius C
Lansberg D
Cassini C
Gassendi a
Archimedes A
Lansberg B
Euclides
Eudoxus A
Gambart A
Darney C
Vitello ř
Darney
Agatharchides A
Hercules G
Dunthorne

19h02m
19h03m

19h04m

19h06m

19h08m
19h09m

19h10m
19hllm

19hl2m
19h14m
19h15m

23

VÝSTUPY UESAČNÝCH KRtITEROV Z TIEŇA ZEME
Výstup
(SEČ)

19h00m
19hOlm

25
15
12
5
20
Ů
59
33
4
17
55
10
18
58
9
47
22
21
69
34
27
16
29
'L6
76
24

21h26m
21h27m

2:h28m

21h29m
21h30m

21h31m
21h32m
21h33m
21h35m
21h36m

21h37m
21h38m
21h39m

Bode
Bode A
Chladní
Airy A
Foucault
Ukert
Abulfeda E
Hipparchus G
Hipparchus C
Pickering E
Bouguer
Archimedes A
Rhaet(cus B
Abulfeda F

49
50
52
62
28
53
67
63
65
61
30
47
60
68

Nicolai A
Maupertuis A
Condamine A
Manilius s

72
36
35
66
44

Pico d
Sulpicius Gallus
M
Pico
Dionysius
Polybius A
Beaumont D
Janssen K
Menelaus
Cassini A
Rosse
Cassini C

Parry A
Bullialdus 3
Bode A
Bode
Sulpicius Gallus
M
Guericke B
Kies A
Guericke C
Ukert
MSsting A
Manilius e
Chladni
Lassel D
Cepheus A
Posidonius A
Maury
Alpetragius B
Menelaus
Birt
Rhaeticus B
Pickering E
T-Ppparchus G
Plinius 3
Dawes
Tycho
Hipparchus C
Dionysius
Tralles A
Magínus H

64
43
71
78
77
78
70
55
83
58

37
31
50
49
64
38
32
39
53
48
66
52
48
81
74
80
45
70
42
60
61
63
73
75
41

19h16m
19h18m

19h19m
19h20m
19h21m
19h22m

19h23m
19h24m
19h26m
19h28m
19h29m
19h30m
19h31m
19h32m
19h40m

21h40m
21h41m
21h42m
21h45m

21h46m
21h48m

21h50m
.1h52m
21h53m
21h54m
21h55m
21h56m
2ih59m
22hO1m

71
89
46

22h06m

Plinius 3
Isidorus D
Censorious
Dawes
Stevinus A
Gutenberg A
Egede A
Furnerius A
Epigenes A
Biot
Eudoxus A
Bond W.C. B
Bellot
Cauchy
Posidonius A

73
84
82
75
90
88
59
92
51
93
69
54
94
87
74

Pickering W.H.
95
96
Messier
86
Macrobius A
85
Macrobius B
91
Produs
80
Maury
Langrenus M
100
73
Hercules G
89
TralleS A
97
Picard
98
Apollontus
81
Cepheus A
99
Firmicus
Začiatok úpiného
zatmenia

62
Airy A
56 Í
Werner D
85
Macrobius B
67
Abulfeda E
86
Macrobius A
68
Abulfeda F
Zach S
57
Preclus
91
Cauchy
87
Censorious
82
77
Beaumont D
97
Picard
Isidorus D
84
72
Nicolai A
78
Polybius A
Rosse
8.3
Gutenberg A
88
Pickering W. H.
95
Messier
36
Firmicus
99
Apolloníus
98
Janssen K
79
Bellot
94
Biot
9:3
Stevinus A
90
Langrenus M
100 p
Furnerius A
92 ry
Koniec čiestočného zatmenia

VSTUPY MESACNYCH KRATEROV Z TIEIiTA ZEME

~
21h26m
21h27m

výstup

(SEC)

názov krátera

20h55m

koniec úpiného
zatmenia
Sharp B
Sharp A
Foucault
Bouguer
Condamine A
Aristarchus
Maupertuis A
Epigenes A
Lohrmann A
Marius A
Grimaldi C
Brayley
Bond W. C. B
Damotseau E
Bessarion
Pico
Kepler
Pico

20h59m
21h00m
21h01m
51h02m
21h03m
21h04m
21h05m
21h06m
21h07m

21h08m
21h09m
2lhlom
2lhllm

á
oCS
ý í;
w~
C

19
23
28
30
35
8
36
51
1
7
2
11
54
3
13
43
11
44

21h12m
flhl3m

21h14m
21h16m
21h17m

21h18m
21h19m
21h21m
21h22m
21h13m
21h24m
21h25m

Tobias Mayer A
Milichius A
Encke B
Hansteen
Milichius
Billy
Egede A
Pytheas
Byrgius A
Lansberg A
Cassint A
Mersenius C
Lansberg D
Cassini C
Classendi
Archimedes A
Lansberg B
Euclides
Eudoxus A
Gambart .A
Darney C
Vitello
Darney
Agatharchides A
Hercules G
Dunthorne

£5
15
12
5
20
6
59
33
4
17
55
10
18
58
9
47
22
21
69
34
27
16
29
26
76
24

21h28m
21h29m
21h30m

21h31m
21h32m
21h33m
21h35m
21h36m

21h37m
21h38m
:1h39m

Foto: Jan Mánek. Exponované 25. 3. 1986 meniskovým Crassegrainom
lané vo vývojke RO9 (1 ± 100) 50 minút.

Parry A
Bullialdus
Bode A
Bode
Sulcipius Gallus
M
Guericke B
Kies A
Guericke C
Ukert
MSsting A
Mantlius
Chladni
Lassel D
Cepheus A
Posidonius A
Maury
Alpetragius B
Menelaus
Birt
Rhaeticus B
Pickering E
Hipparchus G
Plinius
Dawes
Tycho
Hipparchus C
Dionysius
Tralles A
Ma.ginus H

37
31
50
49
64
38
32
39
53
48
66
55
48
81
74
80
45
70
42
60
61
63

13

75
41
65
71
89
46 I

h1h40m
21h41m
21h42m
21h45m
21h46m
21h48m

21h50m
21h52m
21h53m
z1h54m
21h55m
21h56m
21h59m
22hOlm
22h06m

Airy A
Werner D
Macrobius B
Abulfeda E
Macrobius A
Abulfeda F
Zach
Proclus
Cauchy
Censorinus
Beamont D
Picard
Isidorus D

62
56
85
67
69
68
51
91
87
82
77
97
84

Nicolai A
72
Polybius A
78
Rosse
83
Gutenberg A
88
Pickering W. H. 95
Messier
36
Firmicus
99
Apollonius
98
Janssen K
79
Bellot
94
93
Biot
Stevinus A
90
Langrenus M
100
Furnertus A
02
koniec čiastočného zatmenia

350/370/3300, F 17, expozícia 1/125 sekundy. Vyvo-

ale

'

d

kohl'ade

o

svojom

Napište

osy.

lepší odečítání je nad noniem
umístěna 4X zvětšující lupa. Deklinační osa je vlastně dutý sloupek QJ 125, výšky 317 mm, ve kterém je umístěna jak deklinační
osa QJ 40 mm, tak brzda a jemný
pohyb v deklinaci. Ve spodní části
je také vývod pro mazání bronzových kluzných ložisek hodinové
Jemný pohyb nevykazuje
mrtvý chod, neboť rameno brzdy
je tlačeno pružinou proti pohybovému šroubu. Deklinační osa je
uložena ve dvou kuličkových ložiskách řady 6008 a na obou koncích nese objímky pro uchycení
tubusů — dalekohledu a fotokomory. Nonius ukazatele umožňuje odečítání v deklinaci s přesností na 3'. Přesnější čtení také usnadňuje lupa. Tubusy dalekohledu a fotokomory isou zkrouženy a svářeny z Al-plechu tloušťky
1,5 mm, rosnice z plechu tloušťky
1 mm. Sekundární zrcadlo dalekohledu se dá v malém rozmezí
jemně posouvat v optické ose, takže zaostření je možné od 10 m do
Zrcátko je uloženo ve speciálním držáku, který je upevněn
v provrtaném menisku. Tento otvor musí být přesně centricky
opracován s obvodem menisku.
Hlavní zrcadlo dalekohledu je vloženo do Al-objímky, kterou lze
naklánět a osově posouvat třemi
dvojicemi šroubů M5. Zadní víko
dalekohledu nese šestinásobný revolverový držák okulárů se zenitovým hranolem. Je užito okulárů
o ohniskových vzdálenostech 4 až
27 mm. Pro rychlé a jednoduché
snoiení s tubusem ie revolverový
držák okulárů opatřen speciálním
kuželovým uzávěrem. Mimo to se
dá okulárový držák vyměnit za
pentagonální hranol bez odrazových vrstev, který ve snoiení
s neutrálním filtrem slouží pro
přímé pozorování Slunce. Na tuoo.

Dalekohled tvoří dvojče s fotokomorou. Parametry přístroje
jsou následující:
1. Dalekohled typu Maksutov-Cassegrain QJ 150, f 2050, délka tubusu 595 mm včetně rosrdce
2. Fotokomora typu Maksutov 3
150/200, světelnost 1:2, zorné
pole 9°, tubus s rosnicí délky
546 mm
3. Hledáček QJ 57, f 400 opatřený
zenitovým hranolem s okulárem
f 20 mm.
Celková hmotnost přístroje je
29 kg, 'ovádacieho panelu 3,7 kg.
Paralaktická montáž je usazena
na dvouramenném podstavci, ktorý má 3 základní šrouby M12 a na
jednom rameni připevněnou kruhovou vodováhou, která se při
první přesné justáži přístroje na
světový pól seřídí na nulu. Podstavec nese polární osu. Tato je
uložena ve dvou kuličkových ložiskách řady 6006 a 6008. Na polární ose je Al-pouzdro nesoucí
desku pro upevnění sloupku pro
deklinační osu. Na tomto pouzdru
je uložen otočně, na menších
bronzových ploškách kluzných
ložisek, držák šnekového hnacího
kola, který současně nese brzdu
pro hodinovou osu s výstuukem
pro jemný pohyb. Přesně frézované a zabroušené šnekové kolo
je bronzové, má 240 zubů, modul
0,75: t. i. roztečný průměr 180
mm. Poháněcí ocelový šnek průměru 15.6 mm je uložen trvale v oleiové lázni. Šnekové kolo je chrápěno krytem. Deska pro sloupek
deklinační .osy také nese hodinový
dělený kruh, který je ale volně otočný (pro přímé nastavení hvězdného času) a dá se
v žádané nol.oze zajistit. Dělení hodinového kruhu je po 5 min..
ukazatel tvoří nonius umožňující
nastavení s přesností 15'. Pro

vy-

Po Pejskovi Blíženci

busu dalekohledu je namontován
hledáček, jehož okulár je opati°en
záměrným křížem, usnadňující
přesné zaměření přístroje.
Fotokomora má kazetu pro kruhový výsek filmu upevněnou podobně, jako je uchyceno sekundární zrcadlo dalekohledu, t. j.
má možnost jemného zaostření.
Ostrost obrazu lze kontrolovat
přes středový otvor hlavního zrcadla pomocí vizeru, t. j. malého
dalekohledu, zaostřeného na rovinu filmu. Fotokomora má na boku
tubusu dvířka 120 X 120 mm pro
vkládání a vyjímání kazety s filmem. Hlavní zrcadlo je také uloženo v Al-objímce regulovatelné
3 dvojicemi šroubků M5.
Pohon paralaktické montáže dalekohledu je odvozen z malého elektromotorku pro bateriové magnetofony, s předpokladem výstupnich otáček n = 1800/min. Motor
pohání malou převodovku složenou ze šnekového kolečka se 120
zuby a čelních ozubených kol. Napájení motorku je z monočlánků
6V. Regulace otáček motorku je
provedena podobně, jak je uvedeno v příspěvku Josefa Gabrhelíka
v Kozmosu 1,/84 na str. 30. Elektronika s trvale jdoucími budíky
typu Quartz je umístěna v samostatné skříňce s propojením na
motorek pětipramennou šňůrou
s konektory. Jeden z budíků ukazuje světový čas, druhy" (upravený) hvězdný čas. Ke kontrole otáček motoru lze využít jednoho
z budíků přepnutím tlačítka. Napětí na motorku je indikováno
voltmetrem a slouží ke snadnému
nastavení celé regulované soustado optimálních poměrů.
Při návrhu mechanické konstrukce jsem se snažil, aby dalekohled jako celek vypadal také
esteticky. Proto například jemné
pohyby a brzdy v obou osách
jsou schovány uvnitř konstrukce,
rozměrné dílce jsou lakovány
emailem bílé nebo bledě modré
barvy, ovládací točítka jsou černě
eloxovány, některé součástky leštěny a natřeny průhledným lakem. Největším problémem bylo
vyřešení konstrukce polární osy,
neboť v malém prostoru bylo nutno umístit lehké otáčení dalekohledu, uložení šnekového kola a
umístění brzdy a jemného pohybu.
Problémem také bude, kde
zkoušet fotokomoru. V místě bydliště je to vyloučené pro silné
osvětlení města a pro vzdálenější
místa je to otázka vhodného místa
a také času. Dalekohledu říkam
..Blíženci", protože oba tubusy
jsou velmi blízko sebe.
vy

František Kozelský snád ani sám nevie, kopko váčších a menších dalekohTadov skonštruoval pre hvezdárne a astronomické
krúžky. Má však aj také dalekohFady, ktoré si postavil len pre
svoje potešenie. Jedným z nich je „Pejsek" — maksutovka na
Pahkej paralaktickej montáži, ktorá aj s pohonom váži iba 11 kg
(pozni Kozmos 5/84). K Pejskovi teraz pribudol další krásny prístroj — „Blíženci" — vydarená dvojica dalekohTadov na spoločnej montáži, ktorú nám teraz František Kozelský predstavuje.
V jeho popise nás okrem špičkových parametrov upútala zaujímavá maličkost: pri riešení pohonu tohto dalekohTadu našiel
František Kozelský inšpiráciu v našom časopise, v rubrike „Napíšte o svojom dalekohTade". Využil originálny nápad Josefa
Gabrhelíka, ktorý ako zdroj impulzov na korekciu chodu motona použil budík Quartz (pozni Kozmos 1/84). „V rubrice „Napište
o svojom dalekohPade" se dá skutečně najít množství vynikajících nápadů," píše František Kozelský a dodáva: „Doufám, že se
Vám bude dalekohled líbit — snažil jsem se, aby měl úroveň
jako Váš Kozmos"

František Kozelský
Slučí 1
724 00 Ostrava 24 — Stará Bělá
173

Fotografovanie
Mesiaca

Ing. MILAN KMENT

Pre astronóma amatéra, ktorý
chce urobit svoje prvé kroky v
astronomickej fotografii, je Mesiac pravdepodobne najvhodnejším objektom.
Vo váčších mestách, kde aj
v najlepšom počasí možno zachytit iba tie najjasnejšie hviezdy a
pri dlhších expozíciách vznikne
beznádejne presvetlený negatív,
zostáva Mesiac jediným objektom
nočnej oblohy, ktorý zatial úspešne bojuje so svetlami velkomiest.
Dáva fotografovi možnost zachytit
svoj starú, krátermi zbrázdenú
tvár, ktorá nehybne sleduje, ako
všetci astronómovia sveta utekajú
do posledných tmavých kútov, ešte nezasiahnuty'ch ortufovou a sodíkovou inváziou.

vy-

-

Pri fotografovaní Mesiaca musíme mat na zreteli, že jeho uhlový priemer je asi 0,5°. Keďže nákladný objektiv fotoaparátu na
kinofilm má ohniskovú vzdialenost 50 mm a zorné pole 47°,
v ohnisku takéhoto objektívu bol
by Mesiac beznádejne malý. Pretože naším cielom je zachytit detaily mesačného povrchu, musíme
použit telěobjektív s velkou ohniskovou vzdialenostou alebo, ešte
lepšie, využit niektory' z váčších
ďalekohladov ludových hvezdární. Takýto ďalekohlad je vlastne
velkým teleobjektívom. Preto vyjmeme okulár a na jeho miesto
umiestníme fotograficky' prístroj
bez objektívu, zaostrúme okulárovým výtahom a móžeme fotografoval. Tento spósob — fotografovanie v ohnisku ďalekohladu
žaduje, aby fotoaparát bol jednookou zrkadlovkou, ktorá
sa
zaostruje priamo na matnici.
Obraz na matnici zodpovedá ob-

razu, ktorý sa premieta na rovinu filmu.
Je výhodné, ked je fotografický prístroj pevne upevneny" v ohnisku ďalekohladu. Na to slúži
redukčný krúžok, na ktorom je
na jednej strane závit, zhodný so
závitom na fotografickom objektíve a na druhej strane závit ako
okulárový výtah ďalekohladu. Z
toho vyplýva, že na fotografovanie cez ďalekohlad nie sú vhodné
fotoprístroje typu „compact« ani
dvojoké fotoaparáty typu Flexaret.
Zábery s detailami mesačného
povrchu urobíme až s dalekohl'adom s ohniskovou vzdialenostou
na dva a viac metrov. V ohnisku
iednometrového ďalekohladu má
obraz Mesiaca priemer len 8,7 mm.
Ak máme k dispozícii paralaktickú
montáž s velmi dobrým chodom,
móžeme sa pokúsit získat podrobné detaily mesačného povrchu
tzv. okulárovou projekciou. Fotoaparát bez objektívu umiestnime
v tomto prípade až za okulárom
ďalekohladu. Čím je okulár dalei,
tým váčšie zvf čšenie, ale zároveň
sa znižuje svetelnost .`Preto musíme používat dlhšie expozičně časy,
a teda aj velmi presnú paralaktickú montáž. Svetelnost sústavy
je daná vztahom
F.L
clonove číslo —
D.f
F — ohnisková vzdialenost objektívu ďalekohladu, f — ohnisková
vzdialenost okulár , L — vzdialenost okulára od roviny filmu
(projekčná vzdialenosf), — D —
priemer objektívu ďalekohladu.
Úspech nášho snaženia závisí
nielen od kvality ďalekohladu, ale
aj od fotomateriálu a na snósobe
spracovania negatívov. Filmy s

velkou rozlišovacou schopnostou
sú najvhodnejšie, ale ich nevýhodou je pomerne nízka citlivost.
Používame ich len vtedy, ak sine
exponovali pomocou ďalekohladu
s presným pohonom a za velmi
dobrých pozorovacích podmienok
pri minimálnom nepokoji ovzdušia. Takto získané negatívy majú
dobrú rozlišovaciu schopnost a
znesú aj velké zváčšenie pozitívu.
Najdostupnejší materiál je ORWO
NP-15.
Ked sa snažíme získal záberv
mesačného povrchu okulárovou
projekciou, je vhodné fotografovat
na film strednej citlivosti, ktorý
má ešte vyhovuj úcu rozlišovaciu
schopnost. Sú to materiály ORWO
NP-20 a NP-22, Agfapan 100, Ilford FP-4 a mé.
Pri spracovávaní týchto negatívov používame jemnozrnnú vývojku, ktorá zároveň čiastočne vyrovnáva velké rozdiely intenzity
svetla mesačného povrchu. Najvýhodnejšia je vývojka A-49. O málo váčšie zrno, ale lepšie využitie
citlivosti dáva vývojka A-03. Rozhodujúca etapa vytvárania snímky povrchu Mesiaca nastáva v pozitívnom procese pod zváčšovacím
prístrojotu. Ani tak dobre vyrovnávajúca vývojka ako je A-49 nedokáže vyrovnat velký kontrast
záberov. Preto sa pri pozitívnom
procese musíme uchýlit k fotografickému „čarovaniu": pretože tie
oblasti, ktoré sú bližšie k terminátoru, sú na negatíve svetlejšie,
vyžadujú pri zváčšovaní ovela
kratší expozičný čas než tmavšie
oblasti okraja mesačného disku,
stanovíme expozičnú dobu pre
okrajové oblasti, pričom svetlejšie
časti negatívneho obrazu postunne tienime rukou. Aby tieň nevvtvoril na snímke ostrú hranicu,
musíme rukou neustále pohybovat.
Výhodné je zváčšovaf stredne
sýte negatívy na tvrdý až ultratvrdý papier. Zábery sú potom
plastické a pósobivé. Všetky tieto
údaje sú len orientačné a výsledky záležia na konkrétnom prístrojovom vybavení. Preto sa ani tu
nikto nevyhne experimentovaniu
s emulziami, vyvolávacími roztokmi a fotografickou technikou.

EXPOZIČNA TABULKA PRE MESIAC
Sveteinost
citlivost (ASA)
2 dni po nove
5 dní po hove
prvá štvrt
10 dní po nove
spin

1:5,6
100
1/30
1/60
1/125
1/250
1/500

400
1/125
1/250
1/500
1/1000

1:10
100
1/10
1/30
1/60
1/125
1/250

400
1/60
1/125
1/250
1/500
1/1000

1:20
100
1/2
1/5
1/10
1/30
1/60

400
1/10
1/30
1/60
1/125
1/250

1:80

1:40
100
1,6
1
1/2
1/5
1/10

400
1/2
1/5
1/10
1/30
1/60

100
6,5
3,5
1,5
1
1/2

400
1,6
1
1/2
1/5
1/10

Citlivosti sú udávané v jednotkách ASA, 100 ASA = 21° ČSN, 400 ASA = 27° ČSN. Expozičné časy sú uvedené
v zlomkoch, prípadne násobkoch sekúnd a platia pre rázny vek Mesiaca. Z tabulky možno analogicky odvodit expozičnú dobu medzi spinom a novotu. Fri použití fotomateriálu citlivosti 15° ČSN, teda 25 ASA, expozičné časy
v stlpcoch pre 100 ASA sa 4-násobne predlžia.
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METEORIT VALEČ, ktorý
podFa výpočtu mal asi 26 kg a
dopadol rniekde do okolia Dalešickej priehrady, už druhý rok
hl'adajú amatéri i profesionálni
astronómovia z cele] republiky.
Začiatkom mája dalšia skupina
vytrvalcov tni dni systematicky
(v rojnici) prehTadávala na miestach, ktoré ešte predošlé expedície nestihli prezriet, les pri
Hartvíkovciach, ale opat bezvy'sledne.

PLAN ČINNOSTI Slovenského zvázu astronómov amatérov
(SZAA) na rok 1986 a nové stanovy organizácie prerokoval
Ústredný výbor SZAA na svojom
zasadnutí 20. júna v Považskej
Bystrici. Okrem poriadania seminárov a dalších popularizačných akcií chce organizácia zabezpečovat pre svojich členov
technické pomócky, literatúru
i poskytovat pomoc pni zakladaní
astronomických krúžkov. Zasadnutie pokračovalo seminárom
o úlohách kultúrno-výchovnej
práce po XVII. zjazde KSČ, na
ktorom odzneli prednášky dr. Š.
Kopčana, pracovníka ÚV KSS;
M. Lorenza, pracovníka SÚAA
Hurbanovo a Ing. Milana Šlalíka zo ZVL v Považskej Bystrici.

• PREMENNĚ HVIEZDY aktívne pozoruje v Československu
80 pozorovateTov, ktorí zasielajú
svoje pozorovania na brnenskú
hvezdáreň. Ako oznámil J. Šilhan na seminári o výskume premenných hviezd, ktorý sa konal
v polovici apríla v Brne, za minuly" rok bol počet pozorovaní
rekordný: zaslaných boto 932 pozorovaní, z toho 885 publikovateTných. Semináre, kde sa stretnú pozorovatelia premenných
hviezd — od Karlových Varov
až po Humenné — konajú sa na
brnenskej hvezdárni každý rok.
Najbližšie sa pnemenársky seminár plánuje na 11. apríla budúceho roka. Na snímke Igor Lorenc referuje o práci pozorovateTskej skupiny v Humennom.
Foto: Ľ. Hutta

Honza Hollan (na snímke) sa vítazoslávne vrhol k tmavému,
očadenému kameňu, ale jeho radost bola predčasná.
Foto: ll. Hutta
CELOŠTATNY SEMINAR
•
o meteoroch sa konal v Brne
v dňoch 22.-23. 3. 1986. Okrem
pútavých odborných prednášok
(Padevět, Znojil, Ceplecha, Hajduk) odzneli diskusné príspevky
o činnosti róznych pozorovacích
skupín v celej ČSSR: súhrnná
správa o činnosti teleskopických
pozorovateTov (M. Vorel a M.
Schónauer), zhodnotenie vlaňajších akcií — praktika, CME '85,
Orionidy '85 (Hollan). Tieto akcie priniesli nielen hodnotný materiál, ale už i prvé výsledky,
ako aj vzrast počtu aktívn,ych
pozorovatelov, ktorým sa podarilo utvorit silnú pozorovaciu
skupinu. Svoje výsledky prezentoval P. Pravec, ktorý po spracovaní svojich vizuálnych pozorovaní poukázal na zaujímavú
aktivitu niektor.y' ch letn,y' ch rojov. O CME '85 podrobnejšie
hovoril D. Očenáš. CieTom seminára bolo nielen hodnotit, no
hlavne prip.ravit program a termíny tohtoročných akcií — praktika v Žd'árskych vrchoch a CME
'86 na Borovine.
Maroš Silný

$ BRATISLAVSKI AMATĚRI
astronomických
z
krúžkov
v PKO v dňoch 30. 4.-3. 5. 1986
pozorovali na Košiariskách meteorické roje, hlavne Aqr, ktoré súvisia so známou kométou
P/Halley, premenné hviezdy
i Halleyovu kométu. Objavili sa
i snahy o fotografovanie oblohy.
Kladom tejto akcie bola účast
najmá mladých krúžkárov, ktorí
sa mohli pozriet i na trochu
krajšiu oblohu, než akú .nám poskytuje presvetlená Bratislava.
Získali sme pekný materiál, ktorý teraz čaká na dalšie spracovanie.
Maroš Silný
$ KOZMOS A MIER je názov
okresnej astronomickej čitateTskej sútaže, ktorú v Žiari nad
Hronom pripravila okresná hvezdáreň v spolupráci s redakciou
novin Žiara socializmu. Sútaž
začala v októbri 1985 a v priebehu 25 týždňov uverejnili
okresné noviny 25 článkov zameraných na astronómiu. Každý
článok doplňali tni sútažné otázky, na ktoré bolo treba odpovedat v priebehu 14-tich dní. Sútažiaci, ktorí správne zodpovedali aspoň polovicu otázok, boli.
zaradení do záverečného žrebovania. Vyhodnotenie sútaže,
v rámci ktorého žrebovanie prebehlo, sa uskutočnilo v júni 1986
a v rámci tematického večera
vystúpili aj niekoTkí odborníci.
Hlavný cieT sútaže — zaktivizovat činnost krúžkov a nodnietit
záujem širších vrstiev, najmá
mládeže, o astronómiu — sa podarilo úspešne napinit, takže táto netradičná forma popularizácie móže byt dobrým príkladom
aj pre dalšie hvezdárne.
Melánia Príhodová

® TRADIČNA S1JŤAŽ „Vesmír
je náš svet', ktorú už v 14. ročníku usporiadala Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici, konala sa v apríli v Mýte pod Ďumbierom. Bola vyvrcholením desiatich okresných kál, v ktorých
súfažilo 88 dvojčlenných družstiev zo základných škál Stredoslovenského kraja. Stredné školy postupovali do krajského kola
pni.amo. Formou testu súfažilo
v krajskom kole 23 družstiev základných a 24 družstiev stred• '
ných škó1. Prvenstvo v prvej kategórii si odrniesla ZŠ na Moskovskej ulici v Žili.ne, v druhej kategórii Gymnázium Brezno. Súčastou sútaže bol krajský astronomicky" seminár „Človek a
vesmír", venovaný 25. výročiu
prvého letu človeka do vesmíru
a najnovším poznatkom astrofyzikálnych výskumov.
Maria Gallová
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PRE NAŠE KALKULAČKY

Proměnné hvězdy
pomocí mikropočítače
RNDr. JAN MÁNEK A JINDŘICH ŠILHÁN

V článku uvádíme komplexní program na zpracování pozorování periodických hvězd metodou Nijladovou-Blažkovou. Určen je pro Sharp PC-1211, který je
u nás značně rozšířeným typem kapesního mikropočítače. Program je zpracován v jazyku BASIC, takže je
využitelný i pro další typy mikropočítačů (PC-1245,
PC-1251, PC-1401 a j.).
Pro proměnáře byly již sestaveny programy pro kalkulátory typů TI a HP (viz. Říše hvězd 5/84). Náš program vychází ze stejných parametrů a rovněž je schopen vykonávat nasledovné výpočty:
— určovat jasnost srovnávacích hvězd a proměnné pro
souhrn odhadů metodou Nijladnovou-Blažkovou.
— po vložení světelných elementů určovat rozdíly O-C,
přičemž při vložení rovníkových souřadnic hvězdy
program automaticky provede všechny výpočty spojené s opravou na střed Slunce.
— zautomatizovat skládání pozorovacích řad.
Teoretické základy k problematice pozorování proměnných hvězd a jeho následném zpracování lze nalézat v návodu Pozorování zákrytových dvojhvězd autorů Z. Pokorného a J. Šilhána (vydala HaP MK
Brno).
Obsazení

paměti:
Řádky

zabírají
kroků
paměti

710-770
780-810
820-830
840-990

207
123
24
426

710-990

780

Obsazení proměnných:
Z tabulky je patrna snaha zachovat značení proměnných co nejbližší původnímu názvu (značení) ze
vzorců.
A(26+V)
odhady
A
rektascenze hvězdy a
B
ekliptikální šířka hvězdy
C
předpovězené minimum C
D
deklinace hvězdy S
E
epocha E
F
přepínač programu
G
jasnost jasnější srovnávací hvězdy
H
heliocentrická korekce
I
geocentrické juliánske datum
J
heliocentrické juliánske datum
K
počet dnů od začátku roku
L
ekliptikální délka hvězdy h
M
základní minimum M~
N
jasnost slabší srovnávací hvězdy
O
rozdíl O—C
P
perioda P
Q
nepoužíva se
R
rok
S
měsíc
T
den
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čas v UT
U
V, W, X, Y, Z pracovní
Obsluha programu
Stroj musí být v režimu DEF, aby se dala z klávesnice jednoduše volat písmená návěstí — např. Shift X
volá návěstí X. Stisknutí klávesy ENTER je značeno
zkráceně (E).
I. Výpočet jasnosti srovnávacích hvězd a proměnné
V první fázi se shromáždí všechny odhady proměnné mezi týmiž srovnávacími hvězdami, tj. např. typu
a P; v Q; b. Postup vkládání a indikace je patrný z popisu návěstí.
Návěstí X — slouží pro vložení jasnosti jasnější srovnávací hvězdy JSR* (E) a následné vložení levých a
pravých stran odhadů P1(E) Q 1(E) P2(E)... atd.
Pokud je při vkládání dvojic P;, Q[ vložena některá
hodnota chybně, je nutno dokončit vkládání tak, aby
stroj čekal na vložení dvojice bezprostředně následující po té chybně vložené. (E) v tomto stavu (tj. bez
vložení čehokoliv) způsobí vyřazení posledního úpiného vloženého odhadu (toho chybného) a stroj je připraven na jeho místo uložit správný (přitom se na
okamžik ukáže pořadové číslo odhadu, který byl chybně vložen a je opravován).
Upozornění. (E) v popsaném stavu není přípustné
stisknout více než 1X. Další i vícenásobné (E) je sice
možné, ale nezpůsobí vymazání opět dalšího předchozího odhadu, nýbrž zmatek v datech.
Návěstí Z — slouží ke zobrazení pořadového čísla odhadu, který má být vložen (je vkládán). Pokud je návěstí voláno uprostřed vkládání odhadu, pak je nutno
znovu vložit celý odhad.
Návěstí V — slouží pro výpočet jasnosti slabší srovnávací hvězdy SSR*, jasnosti proměnné a pro první zobrazení těchto veličin. Jasnost proměnné je zobrazena
ve tvaru — pořadové číslo odhadu, jasnost proměnné.
Po zobrazení každé veličiny je nutno (E).
Návěstí S — slouží pro opětovné zobrazení jasnosti
proměnné ve výše uvedeném tvaru. Návěstí lze používat až do okamžiku faktického vložení další JSR*.
Po zobrazení posledního odhadu se stroj vrací k vložení další JSR*. Jsou možné dva varianty pokračování:
1. Kontrola opakováním výpočtu — je vložena jasnost
téže JSR*, af už číselně nebo vložením proměnné G.
2. Pokračování s dalšími srovnávacími hvězdami. Pokud na sebe posloupnost srov. hvězd navazuje, pak
(E) bez vložení čehokoliv způsobí, že SSR* se vezme
jako JSR* do dalšího výpočtu. Další postup je evidentní.
Poznámka. Jsou-li jasnosti srovnávacích hvězd pevně dány, např. v magnitudách, zadá se na příslušném
místě JSR* a po zobrazení SSR*, která v tomto případě
nemá smysl, se vloží do stroje N = mssR, (E). Po dalším (E) se zobrazují jasnosti proměnné výše popsaným
způsobem. Protože se však v magnitudách zpravidla
počítá s přesností 0,01, je vhodné (aby nebylo nutno
zasahovat do programu) vkládat desetinásobek, tj.
místo 9,61w vložit 96,1.
Pokud je ve stroji celý program (řádky 710-990), je
možno vložit 80 odhadů, pokud je tam pouze zpracování odhadů (řádky 710-770), je možno vložit až 152
odhadů. Tato část programu nezasahuje svým obsazením proměnných do obsazení důležitých proměnných
ve zbylé části programu. Společné jsou pouze některé
proměnné, označené v přehledu obsazení proměnných
jako pracovní.
II. Výpočet rozdílu O-C
Návěstí A — slouží k vložení rektascenze ALFA (E)
a deklinace D(E) hvězdy a jejich přepočtu do ekliptikálních souřadnic. Veličiny se vkládají v šedesátinné
soustavě ve tvaru HH.MMSS (rektascenze v hodinách,
deklinace ve stupních). Ukončení přepočtu je signalizováno pípnutím.

Návěstí B — slouží k vložení základního minima M~
= 45 234,911 P = 0,732618
3. Min
(E) a periody P(E).
JDhei. = 46 101,583
Návěstí C — slouží k vložení roku R(E), měsíce M(E),
E = 1183
dne D(E) a času pozorování (v UT) UT(E). Spočítá
O-C = -0,01509
heliocentrickou korekci HK, předpovězené minimum
C a zobrazí heliocentrické juliánské datum JDH, epoPři delších výpočtech snadno často zjistíme, že je
chu E a rozdíl O-C. Po zobrazení posledního údaje a
potřeba opakovaně vkládat tutéž hodnotu — pravidelně
(E) se vrací k vložení roku.
to bývá např. letopočet. Pro úsporu užívatelova
času je program sestaven tak, že po návěstích B a C
Před použitím tohoto návěští je nutno návěštími A
možno se této nudné práci vyhnout. Ignoruje-li užívaa B vložit potřebné veličiny.
tel programu příslušný dotaz (nic nevloží) a zmačkne
Návěstí D — slouží pouze k vložení času pozorování
jen (E), stroj pokračuje v činnosti jako kdyby byla
(v UT) UT(E) a zobrazení příslušného rozdílu O-C. Po
znovu vložena hodnota, se kterou na tomto místě po(E) se vrací k vložení času.
Všechny ostatní veličiny, potřebné k výpočtu, se bečítal při posledním běhu. Po návěstích A, D a F by
rou z části C.
taková možnost našla jen malé praktické využití, proPři použití návěští D je nutno dávat pozor na přeto jsme nepokládali za ekonomické o ni program komplikova. Pokud se po těchto návěstích (např. omylem)
chod přes půlnoc.
Návěstí F — slouží k vložení heliocentrického pozoroprovede prázdný start, stroj podle okolností provede
nějaký smysluprostý výpočet nebo dá chybové hlášení.
vání JDH (E), zobrazení epochu E a rozdíl O-C. Po (E)
Snad žádný popis není úpiný, a proto ani tento urse vrací ke vkládání JD.
Návěstím B je nutno předem vložit světelné elemenčitě nepostihl všechny možnosti programu. Není proto
na škodu trochu si při zkoušení programu pohrát, vyty.
Návěstím G, H — slouží ke zobrazení zvolených údajů,
platí se to. Přitom však mějte na paměti, že neexistuje
programové zajištění proti vkládání nesmyslných údaz nichž některé nejsou standardně zobrazovány, např.
jů.
geocentrické JD pozorování JDG.
Program předkládaný nyní čtenářům je přibližně osKontrolní
příklady
mou verzí, a jeho vývojová stadia používali autoři vel1. a3v2b 2,7 a = 0,0
mi intenzivně při své práci s amatérskými pozorováa3vlb 3,4 b = 4,5
ními proměnných hvězd po více než dva roky. Nicmíblv4c 5,5 c = 9,5
P = 1,222716
ně i tuto poslední verzi by bylo možno zlepšit a zkrá2. Min f11 = 43 921,631
tit. O některých možnostech (jako je použití zkrácenéS = ±34°22'12"
a = 14h3V"26s
ho zápisu některých výrazů) autoři vědí, ale publikují
11. I. 1985 19h56m SEČ = 18h56m UT
piné znění z důvodů lepší obecné srozumitelnosti a po20h13m SEČ = 19h13m UT
užitelnosti. Další zdokonalení najde jistě každý hlouJDheI. = 46 077,28895
bavý uživatel. Nutno však mít na paměti, že nenápad46 077,30075
ným, ale velmi účinným limitujícím faktorem může
O-C = ±0,00964
být pro SHARP PC 1211 čas. Jde o velmi pomalý stroj,
F 0,02144
a tak některá vylepšení, která vypadají velmi jednohel. korekce = +0,00006
duše (např. číslování odhadů při vkládání) by způsoC = 46 077,27931
bila, že by se výpočet příliš vlekl.
E = 1763
PROGRAM NA ZPRACOVANÍ POZOROVANÍ PROMĚNNÝCH HVĚZD PRO KALKULÁTOR SHARP 1211 (1212)
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® NASA 19. júna oznámila,
že definitívne ruší plánované
vypustenie kozmických sond
k Slnku a k planéte Jupiter
z paluby raketoplánu. Sondy,
západoeurópska Ulysses a americká Galileo, mali byt raketoplánom vynesené na obežnú dráhu Zeme a odtial
pomocou menších rakiet Centaur vypustené k svojim clelom. Štart raketoplánu, ktorý mal obe sondy dopravit na
obežnú dráhu, plánovaný na
15. mája, bol však po tragickej havárii Challengera zrušený a NASA predpokladá,
že sondy bude možné vypustit až v roku 1988 pomocou
nosných rakiet Titan 37 D7.
V prípade sondy Galileo tak
zrejme bude z programu vypustený velmi zaujímavý
program výskumu planétky
Amphitrite.
Dážd železných meteoritov,
ktorý dopadol 12. februára
1947 v Sichof-Alinskom pohorí na juhovýchode Sovietskeho zv9zu, bol pozostatkom
telesa o hmotnosti 100 ton,
ktoré obiehalo v hlavnom páse asteroidov medzi dráhami
Marsu a Jupitera, kým sa pósobením rušivých sil dostalo
na dráhu križujúcu dráhu
Zeme. Na základe astronomických charakteristík pádu
a podia mapy rozptylu úlomkov telesa sa sovietskym vedcom podarilo Balej vypočítat',
že teleso vniklo do atmosféry
Zeme rýchlosiou 12,4 kilometra za sekundu, a zároveň
určili obežné dráhy 14-tich
úlomkov.

■

Na kozmodrome White
Sands explodovala 24. apríla
tohto raku niekoIko minút po
štarte nosná raketa typu Nike Orion. Príčinou havárie
bolo zlyhanie odpojovacieho
mechanizmu prvého stupňa
po vyhorení paliva a zážehu
druhého stupňa rakety. Družicu, ktorú mala Nike Orion
vyniest na obežnú dráhu, podarilo sa povelom z riadiaceho centra oddelit od nosiča a
zachránit pomocou padáku.
NASA túto haváriu priznala
až po tom, čo o nej priniesla
informáciu agentúra AFP.

VYMENÍM Zeiss objektív 80/1200
za 2 ks 80/840 alebo 2 ks 80/600 —
doplatím alebo kúpim 1 ks 80/1200,
Balej kto vyrobí pomocné duté gulové zrkadlo (na Gregoryho typ)
S 0 65 a f= 1525 a pomůže s podrobnou literatúrou. M. Bukový,
Papiernícka lE/1, 034 00 Ružomberok, tel. 25 690.
* KÚPIM jednotlivé čísla Kozmosu
3/78 a 2, 4, 5/79, prípadne vymením
za 3, 4, 5, 6/84 a 2, 3/85. Kúpim otografie objektov slnečnej sústavy,
fotografie Halleyovej kométy. Miroslav Hajduk, Tušická Nová Ves
147, okres Michalovce.
KOUPÍM literaturu o astronomii,
astronautice a optice, kdo prodá nebo zhotoví dle výkresu šnekové kolo
o 280 zubech Ml se šnekem, dále
koupím soustavu Gregory nebo Cassegrain o 0 275 — jenom kvalitní,
zasouvací okuláry f = 10-5 mm. Pavel Dzik, 739 96 Nýdek 408.
KÚPIM knihy: Amatérske astronomické fotografické komory a Amatérske astronomické dalekohlady
od Erhartovcov, prípadne hocijaké
knihy, ktoré sa týkal stavby dalekohTadov a fotokomůr. Dušan Jakubička, Horné Obdokovice 107,
956 08.
PREDAM zrkadlový ďalekohlad
Newton 0 150/1470 ± stojan s kvalitnou paralaktickou montážou; různu optiku (hranoly, objektívy). Fotografiu ďalekohladu a zoznam optiky zašlem na požiadanie. Ing. Anton Tomáš, Allendeho 2734/70, 059 51
Poprad-Matejovice.
!~ KÚPIM nepoškodené okuláre róznych typov a parametrov. Kamil
Karlovský, M. Čulena 226, 905 01 Senica.
literatúru
7 KÚPIM astronomickú
a Kozmos 1-6/82, 1, 2/83, 1-6/84,
5/85. Mária Neupauerová, Moyzesova 2810/17, 058 01 Poprad.
PREDAM ďalekohTad Newton 0
125/1000 na paralaktickej montáži
s hodinovým strojom. Jemné pohyby v RA, D, delené kruhy s delením po i° s osvetlením. Móžem vyhotovit aj príslušenstvo podia žiadostí. Cena podia dohody. Ivan Molnár ml., ČSLA 991, 924 01 Galanta.
PREDAM okulár 10, 12 mm,
Newton 0 140/800, kúpim objektívy
— nad 400 mm, okuláre 5, 6, 8 mm,
parabolické zrkadlo 0 140 až 250
mm. Dušan Olle, Tbiliská 17, 831 06
Bratislava.
PRODÁM knihy: Astronomie
vv ČSSR (Herbert Sluka) — 198 Kčs;
Chemie, fyzika, astronomie — 110
Kčs; Základy astronomie a astrofyziky (V. Vanýsek) — 95 Kčs; Vesmírné ostrovy (Milan Codr), —70 Kčs;
Astronomické ročenky 78, 83, 84, 79,
60, 61; Astronomická ročenka SSSR
— 130 Kčs; Vesmírní sousedé naší
planety (Zdeněk Kopal) — 38 Kčs;
Pod námi planeta Země (V. Remek)
— 19 Kčs; Kosmonautika — současnost a budoucnost (Marcel Grün) —
25. Kčs. Josef Neckář, Borek 11,
337 01 Rokycany.
■ PREDAM malý refraktor 50 X
X 540, dovoz z NDR, zo zdrav. důvodu. Návod na zostavenie v Kozmose. Cena 1200 Kčs ± tubus. Ján
Mališ, Vyhne 113, okr. Žiar nad Hro-

nom.
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(~ KOUPÍM jakoukoliv populárněvědeckou (nikoliv beletrii, sci-fi) literaturu, popisující nebo hodnotící
projevy UFO — létajících talířů na
naší obloze. Zdeněk Klát, bří Čapků
16/37, 59101 Žďár n. Sázavou 4.
j~ PREDAM áalekohlad 56/800 s vidlicou, okulármi F10 a F20 za 2200
Kčs. Jozef Rosík, ČSLA 69/29, 977 01
Brezno.
j~ PRODÁM reflektor Newton 0
65/502, zv. 33, 88, 133X na azimut.
montáži a slun. filtrem. Reflektor
Newton 0 110/805, zv. 32, 54, 96,
169X na paralakt. montáži s hledáčkem (zv. 6X), kompl, sadou ; iltrů a příslušenstvím. Cena dle dohody. Jiří Jouza, Tomanova 94, 150 00
Praha-Břevnov.
■ PRODÁM parabolické zrcadlo 0
180 mni, f = 1000 mm a 0 135 mm,
f = 1000 mm. Obě jsou v objímce a
pohliníkovaná. Vlastimil Radvan,
Bezručova 5, 736 01 Havířov, Bludovice.
® PRODÁM amaterský dalekohled
typu Newton 65/500. Možnost zvětšení 33, 88, 133. Azimutální montáž
— cena 1800 Kčs. Dále prodám binar
20 X 60 s žl. filtry a úchytku na
stativ — nabídněte. Josef Růžička,
Reisova 992, 530 00 Pardubice.
PREDAM refraktor Zeiss 80/840
vybavený zenit. hranolom, okulármi
H-25 a H-16 uloženými v otáčavom
výmenníku -j- krížová montáž. Cena
2500 Kčs. Anton Lužbeták, Nábr.
mládeže 67, 949 01 Nitra.
zrkadlo
* KÚPIM duté parabolické
na Cassegrain s priemerom 150-200
mm, f = 1000-1200 mm aj s odrazným zrkadlom. Udajte cenu a adresu. Dušan Kalenčík, Rastlinná 18,
85110 Bratislava.
Gil PREDAM astronomickú literatúru a časopisy v slovenčine, češtine
a maáarčine. Zoznam na známku.
Anna Valkovská, Hurbanova 18/24,
036 01 Martin-Košúty.
PRODÁM 5 astronomických fotokomor většího formátu s objektivy.
Dále promítačku Optilux 8 mm ±
trafo a ‚ ilmovačku Zeiss Movikon
16 mm s 3 objektivy. Dále 3 ks fotomisek 40 X 50 cm a 1 ks 50 X 60
cm, smaltované. Vše je funkční a
v dobrém stavu. Prosím známku na
odpověď. Dr. Vladimír Brablc, Londýnská 8, 400 01 Ústí nad Labem.
* ZA komunikační přijímač typu
K-12, E 52, Volna-K nebo jiný s digitální stupnicí s více rozsahy krátkých vin nabízím výměnou dalekohled binar Somet 25 X 100 v přepravní bedně. Dohoda jistá. Karel
Kloupar, Slovenská 2877, 733 01 Karviná-Hranice.
* KOUPÍM kvalitní parabolické zrcadlo 0 100-150, f 600-1000 ± rovinné zrcátko systém Newton (200400 Kčs). Pavel Vabroušek ml., Leninova 658, Tlumačov 763 62.
* KÚPIM reflektor Newton s priemerom hlavného zrkadla 100 mm a
aspoň s 2 okulármi a stojanom. Podrobne opíšte a udajte cenu. Daniel
Vidovič, Návojovice 139, 958 04 Partizánske.
PREDAM objektiv na astrokomoru 4,3/250, prípadne vymením za objektív 0 50-80 mm, 800-1000, rozdiel doplatím. Ladislav Fico, Pod
Katrušou 15, 949 05 Nitra, tel. 24 818.

NOVĚ KNIHY
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Astronómovia amatéri, združení
v Americkej asociácU pozorovatefov premenných hviezd (AAVSO),
majú velmi dobre zvolený a organizovaný pozorovací program,
súčasfou ktorého je aj :dihodobé
sledovanie momentálnej aktivity
bývalých nov a hviezd, u ktorých
sa niekedy v minulosti zistila novám podobná aktivita. Tento prístup sa v minulosti neraz osvedčil a vdaka nemu •dnes tvoria členovia AAVSO (ne sú to len Američana, ale aj občana dalších štátov z celého sveta, medzi nimi je
aj nekolko pozorovatelov z ML'R)
jednu z mála skupín astronómov
amatérov, ktorých práca priamo
prispieva k pokroku v tejto oblasti výskumu. Spolu s podobnými zoskupenami britských a novozélandských amatérov sú v profesionálnych astronomických odborných časopisoch vysoko hodnotení a často citovaní.
Príkladom dóležitého výsledku
získaného zodpovednou a systematickou prácou astronómov amatérov je objav znovuoživena
aktivity premennej hviezdy RZ
Leonis. Táto hviezda je v sovietskom Generálnom katalógu premenných hviezd klasifikovaná
ako možná nova (N?). Klasifikácia je založená na vzplanutí s mazimom asi 11,5m, ku ktorému u RZ
Leo došlo v roku 1918. Odvtedy
sa nepozorovala žiadna výraznejšia aktivita RZ Leo. .Z roku 1958
pochádza informácia G. H. Herbiga, že hviezda má jasnosf okolo

17,5m. Pozorovania amatérov R.
Ducotyho, R. Stantona a C. Scovila z konta decembra 1984 a 9.10. januára 1985 (Cirkulár IAU Č.
4026) ukázali, že RZ Leo po desafročiach kludu opáf vzplanula.
V tomto období mala asi 13 , čo
je o 4,5m viac než lej normálna
hodnota. ÍSalší odhad jasnosti C.
Scovila z 13. januára 1985 bol
14".
Na základe upozornenia amatérov získali 11. januára 1985 S.
Cristiani, H. W. Duerbeck a W. C.
Seitterová na Európskom južnom
observatóriu (ESO) v Chile pomocou 2,2 m reflektora spektrum
RZ Leo. Jeho charakter zodpovedá spektru trpaslíčej novy na zostupnej vetve krivky vzplanutia.
Mimoriadne dlhý interval medzi
vzplanutiami (1918 až 1984-85),.
ako aj charakter spektrálnvch detailov naznačujú, že RZ Leo patrí
do podskupiny trpaslíčích nov typu WZ Sge (na túto možnosf poukazovali už v roku 1982 N. Vogt
a F. M. Bateson).
Samotná WZ Sge boly donedávna na základe svojich dvoch
vzplanutí z rokov 1913 a 1946
klasifikovaná ako rekurentná nova. Podrobnejší
fotometrický
i spektroskopický výskum, ako aj
analýza jej tretieho vzplanutia
v roku 1978 však ukázali, že WZ
Sge je s najváčšou pravdepodobnosfou trp.aslíčia nova s mimoriadne dlhým intervalom medzi
jednotlivými výraznými vzplanutiami.
Zdeněk Urban

*

Profesionélna úroveň amatérskych pozorovaní

*

Ked sme ho na jeseň lanského roku navštívili, tešil sa na Halleyovu kométu. Tú istú
kométu, ktorú ako deváfročný chlapec pozoroval dómyselnými, vlastnoručne vyhotovenými „kozmickými okuliarmi" z víšku nad
rodnými Vyhňami. Mal k „svojej" kométe
skoro sentimentálny vzfah, pretože v ňom
prebudila trvalý záujem o astronómiu. Ostal
jej vdačný za túto tichú vášeň, ktorá mu
vystačila na jeden dlhý, Iudský život.
Adam Abrahám nebol človek velkých slov a dramatických gies:
Neodolatelná však bola jeho schopnosf nadchýňaf pre astronómiu Iudí, čo sa dostali do silového pola jeho nezištnej Iudskej gravitácie.
Adam Abrahám založil a dlhé roky viedol prvý astronomický krúžok v Leviciach. Pričinil sa i o založenie tretej na Slovensku, ako sám
žartovne hovorieval, putovnej levickej hvezdárne. Predniesol stovky
hodnotných prednášok. 7a popularizáciu astronómie mu Slovenské
ústredie amatérskej astronómie udelilo cenu dr. Konkolyho-Thege.
Adam Abrahám sa Halleyovej tkométy dočkal. Umrel vo chvíli, ked
,sa rozstrapatená Slnkom, •opš.f od nás vzdalovala. Nevedno, či ju tentokrát videl aj vlastnými očami. Hvezdárne s kupolou sa nestor levických astronómov nedočkal. Adam Abrahám zomrel 12. júna 1986
v osemdesiatom štvrtom roku svoj ho života.

Slovenské ústredie amatérskej
astronómie v Hurbanove vydalo
Ilustrovaný slovník termínov slnečnej a slnečno-zemskej fyziky,
ktorý je prekladom rovnomenného anglického originálu zostaveného kolektívom autorov pod vedením A. Bruzeka a C. J. Durranta z Fraunhoferovho ústavu vo
Freiburgu. Autormi slovenského
prekladu sú pracovníci Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici Š. Knoška, V. Rušin
a M. Rybanský. Publikácia na 352
stranách obsahuje 255 pomerne
obšírne vysvetlených odborných
termínov a javov z oblasti fyziky Slnka, medziplanetárneho
priestoru a slnečno-zemskej fyziky. Na konci publikácie je prekladový trojjazyčný (slovensko-anglicko-ruský) slovník odborných termínov. Publikácia vyšla
v náklade 5000 exemplárov, cena
viazaného výtlačku je 30,— Kčs.
Kniha je vhodná tak pre odborníkov pracujúcich v oblasti fyziky
Slnka, slečno-zemských vzfahov
a príbuzných odborov, ako aj pre
amatérov a všetkých záujemcov o
astronómiu. Záujemcom zašle knihu na dobierku Slovenské ústredie amatérskej astronómie, 947 01
Hurbanovo.
RNDr. Ladislav Kulčár
*

Za Adamom Abrahámem

VydavateFstvo Obzor pripravilo
pre svojich čitatefov v edíeii periskop dye zaujímané knihy, ktoré si móžete objednat v Reprezentačnej predajni vydavateYstva
Obzor, Bratislava, Gorkého ulita
Č. 13.
Milan Bauman: Záhady na zajtrajšok. Súbor problémov, ktoré
stoja pred modernou vedou a budú sa musiet nešit v najbližších
rokoch. Ide o také oblasti, ako
molekulárna biológia a genetika,
súvislost času a priestoru, umelej
inteligencie, záhady gravitácie,
ovplyvňovanie Tudského mozgu a
jeho nebezpečenstvá, medicína
budúcnosti a možnosti Iudského
veku a mnohé iné. Autorov prístup dodáva knihe napínavost
takmer detektívnu, k čomu napomáha pútavý štýl a bohatá obrazová príloha. Cena 45 Kčs.
Vladimír Mezensev: Zem dosiaT
neobjavená. „Rozprávanie o tom,
ako Tudia objavovali a objavujú
našu planétu", je stručnou a výstižnou charakteristikou Mezencovej knihy. Ešte aj v našom storočí je nemálo záhad: čím viac
študujeme a osvojujeme si okolitý svet, tým viac sa stretávame
s novými tajomstvami. V piatich
kapitolách sa tu rozpráva o objavoch geogrr ických, o živote pod
hladinou mora i v hlbinách Zeme, o záhadách vzdušného živlu.
a o zázračnom svete prírody. Cena 18 Kčs.
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seda PhDr. Branislav Kaššovič,
pracovník Oravského múzea.
SLOVENSKÝ
Aj na strednom Slovensku je
ZVAZ
činnosti astronómov amatérov znaASTRONÓMOV
telná. V Ziari nad Hronom miestorganizáciu vedle obetavý
nu
AMATÉ ROV
astronóm amatér s. Pavol Orolín.
Pozornosti si zaslúžia pekné zámery organizácie, ktorá mieni založil MO v Novej Bani a v Banskej
Štiavnici, kde majú vyhliadnutých i nádejných funkcionárov.
Amatéri majú podporu u riaditelky hvezdárne v Žiari nad Hronom
účasnosti
Zvázové hnutie v
s. Ludmily Šeševičkovej. Je to
prežíva zložité obdobie. Činnost
pekný príklad spolupráce MO
miestnych organizácií SZAA v poSZAA a hvezdárne. V okrese Velslednom období nebola dostatočne
ký Krtíš zatiaP žiadna MO nášho
výborom
Ústredny' m
riadená
zvázu neexistuje, ale dobrým
SZAA. Napriek tomu niektoré
predpokladom k jej utvoreniu je
miestne organizácie vykazuj ú velčinnost astronomických krúžkov,
mi peknú činnost. Sú však i také
ktorých podporovateTom je dr.
pobočky, kde sa práca zastavila,
Ján Fekete, vedúci astronomickéstagnuje alebo dokonca dochádza
ho krúžku v Modrom Kameni. Aj
k leh zániku. Tento problém bude
v Považskej Bystrici sú všetky
musief vyriešil Ústredný výbor
predpoklady k založeniu zvázovej
nášho zvázu, jeho predsedníctvo
organizácie. Skúseny' astronóm,
a všetci ti, ktorí majú skutočne
akým je s. Bardy, istotne dokáže
vrelý vztah ku astronómii.
doviesl vedl do takej miery, aby
Jednou z organizácií, ktorá prak jej založeniu došlo ešte v tomcuje velmi agilne a koncepčne je
to roku.
ZO SZAA v Kysuckom Novotu
Nádejná situácia je v okrese
Meste. Obetavým členom, akými
Martin, kde sú schválené zámery
sú súdruhovia Ing. Skřivánek —
výstavby astronomickej pozorovatvorca myšlienky vybudoval hvezteTne. Objednaný je dalekohiad
dáreň, Ing. Justin Gašinec, autor
z NDR od firmy Zeiss, ako aj
stavebných projektov, Ing. Ján
5-metrová kupola. Podnetne a iniMartiška, realizátor stavby hvezciatívne tu pracuje PaeDr. Ivan
dárne, podarilo sa vybudoval
Šabo.
krásne dielo. Hvezdáreň je záujVýchodoslovenský kraj je známovým pracoviskom všetkých semy nebývalým rozvojom výstavby
demnástich členov MO.
astronomických zariadení. SeriózĎalšou organizáciou, ktorá už rone sú rozpracované zámery výky úspešne pracuje a vychovala
stavby dalších okresných hvezdnes už známych astronómov, je
dární. Založením, prípadne oživenitrianska. Dvadsalčlenná organiním zvázovej činnosti organizácií,
zácia pod vedením Ing. Ivana Zaby sa účinným spósobom spájali
jonca, CSc. — autora hladanej
zámery šírenia astronomického
publikácie o stavbe astronomicpovedomia cestou štátnych inštikých dalekohTadov — dosahuje
túcií i súbežne cez činnost nášho
pekných vy'sledkov Na Orave zvázu.
v Dolnom Kubíne už tni roky ZO
Ladislav Košinár,
SZAA vedle ku aktivite jej predpredseda SZAA

Z práce miestnych
organizácií SZAA
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Hladina oceána blízko kanadského pobrežia Pacifiku na radarovej snímke družice STAR-1. Zvinenie hladiny nie je
spíisobené vetrom, ani slapovými silami, ale teplotným rozdielom vody v hlbke 20 metrov. Na tomto rozhraní vrstiev
ohriatej a chladnej vody dvíhajú sa hlbkové viny vysoké 5 až 20 metrov.

Antarktida v zime a v lete na snímke meteorologickej družice Nimbus
5. Farba znázorňuje rozdiel teploty
1adových príkrovov tohto kontinentu. Na prednej strane obálky je zimný záber z augusta 1974, na zadnej
strane obálky je záber z januára
1975 spolu s farebnou škálou, podl'a
ktorej možno na oboch obrázkoch
odčítaf teplotu l'adových vrstiev.

