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IX. ZJAZD SAS PRI SAV 

Persp8ktÍvy 
slouenskej 
astronómie 

Slovenská astronomická spoločnosf 
pri SAV, ktorej členmi sú prcyfesio-
nálni astronómovia na vedeckých 
pracoviskách, vysokých školách, Pu-
dových hvezdárňach i poprední 
astronómovia amatéri, zhodnotila 
svoju činnost za obdobie uplynulých 
troch rokov a vytýčila dalšie úlohy 
na svojom IX. zjazde, ktorý sa ko-
nal 19. a 20. júna 1986 v Dome ve-
deckých pracovníkov v Smoleniciach. 
Zjazd konštatoval, že Slovenská 
astronomická spoločnosf pri SAV;
ktorá má dnes už 391 členov, z toho 
148 riadnych, 240 mimoriadnych a 3 
čestných členov, svojou vysoko an-
gažovanou odbornou, popularizačnou, 
ideovo-výchovnou a publikačnou čin-
nostou v uplynulom období účinne 
ovplyvňovala myslenie najmá mla-
dých Tudí v duchu vedeckého sveto-
názoru a aktívne sa podieYala na rea-
lizácii záverov XVII. zjazdu KSČ. 

Po slávnostnom otvorení rokova-
nia Si prítomní delegáti a hostia 
uctili minútou ticha pamiatku tých 
členov Spoločnosti, ktorí zomreli 
v období posledných troch rokov. 
Boll to prof. V. Schwanzer, E. Kécs-
kei, A. Abrahám a prof. J. Krmeš-
ský. 

V dalšej časti úvodného programu 
odovzdal zástupca Komisie pre or-
ganizáciu vedeckých spoločností SAV 
Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj 
astronómie týmto členom SAS pri 
SAV: Ing. Š. Knoškovi, CSc., I. Mol-
nárovi, prom. fyz, a RNDr. J. stoh-
byl, CSc. 

Podrobný prehYad činnosti podala 
správa, ktorá informovala o rozma-
nitých akciách ósmich odborných 
sekcií a troch komisií, v rámci kto-
rých sa organizuje vedecko-odborná 
práca Spoločnosti. Správa konštato-
vala, že rastíe záujem o akcie po-
nadané za spoluúčasti SAS pri SAV, 
čo svedčí o kvalite ich odborného 
programu. 

NOVÝ HLAVNÝ V ÝBOR SAS 

Na základe stanov Slovenskej 
astronomickej Spoločnosti pri SAV 
mažu zvolení predstavitelia Spoloč-
nosti zotrvat vo svojich funkciách 
najviac šest rokov. Preto tohtoročný 
zjazd tajným hlasovaním zvolil 

Obloha, ako ju z našich zemepisných 
šírok nepoznáme: snímka Európskeho juž-
ného observatória v Chile zachytáva južnú 
časí súhvezdia Centaurus — oblast oblohy, 
kde leží v skupine galaxií aj zaujímaná 
galaxia NGC 5128 (v rádiovej oblasti zdroj 
Centaurus A), v ktorej v máji toho roku 
vplanula jasná supernova (pozn i článok na 
str. 188). 

nových funkcionárov Spoločnosti. 
Predsedom SAS pri SAV sa stal doc. 
RNDr. Pavol PaIuš, CSc., zástupca 
vedúceho katedry astronómie, geo-
fyziky a meteorológie Matematicko-
-fyzikálnej ,fakulty UK v Bratislave. 
Predsedníctvo Hlavného výboru SAS 
Balej tvoria: RNDr. Vojtech Rušin, 
CSc. (podpredseda), RNDr. Juraj 
Zverko, CSc. (vedecký tajomník), 
RNDr. Jozef Žižňovský, Štefánia 
Lenzová, prom. ped., RNDr. Vladi-
mír Porubčan, CSc., a RNDr. Ján 
Štohl, CSc. Ďalšími členmi Hlavné-
ho výboru sú: RNDr. Ján Svoreň, 
CSc., RNDr. Daniel Očenáš, RNDr. 
Pavol Hazucha, RNDr. Eduard Pit-
tich, CSc., doc. RNDr. Mária Hajdu-
ková, CSc., RNDr. Igor Kapišinský, 
CSc., RNDr. Drahomír Chochol, CSc., 
RNDr. Miroslav Znášik, PaeDr. Ju-
raj Humeňanský a RNDr. Bohuslav 
Lukáč. 

Zjazd zvolil na návrh svojich od-
bočiek aj desiatich čestných členov 
Spoločnosti: prof. J. Bardyho, RNDr. 
E. Csereho, Ing. P. Adamuva, CSc., 
prof. J. Cvacha, J. Gómóriho, RNDr. 
A. Hajduka, CSc., člena korešpon-
denta SAV F. Kresáka, RNDr. J. 
Sýkoru, DrSc., RNDr. J. Tremka, 
CSc. (predtým riadni členovia SAS 
pri SAV) a JUDr. Š. Kupču (pred-
tým nečlen Spoločnosti). Čestné člen-
stvo je ocenením za zásluhy o roz-
voj astronómie. 

Ďalším bodom programu, ktorým 
sa začal druhý deň rokovania, bola 
slávnostná prednáška člena koreš-
pondenta SAV ISubora Kresáka, 
v ktorej podal prehTad najnovších 
výsledkov výskumu komét. 

Z DISKUSIE 

Jeden z najstarších členov Spoloč-
nosti, Štefan Lipták z Košíc, infor-
moval, že v priebehu budúceho ro-
ka sa otvorí v Košiciach planetárium 
s astronomickou pozorovateTňou. Bu-
de súčasfou nového moderného Do-
mu pionierov a mládeže. Vyjadril 
poTutovanie nad tým, že v hlavnom 
meste SSR, Bratislave, dosia? nie je 
ani hvezdáreň, ani planetárium a ci-
toval z článku, uverejneného v Prav-
de (10. 4. 1986) výrok o „astronomic-
kej negramotnosti Bratislavčanov". 
Zdóraznil, že tento stav nevrhá dob-
ré svetlo ani na činnost Slovenskej 
astronomickej spoločnosti. Po tomto 
diskusnom príspevku rozprúdila sa 
širšia debata o nutnosti vyriešif ten-
to dlhé roky pretrvávajúci problém. 
čo bob o prijaté aj do záverov zjazdu. 

Viaceré diskusné príspevky sa tý-
kali vyučovania astronómie na ško-
lách. Jednou z možností, ako skva-
litnit vyučovací proces a zároveň 
podporu záujem o astronómiu, je za-
vedenie astronomických olympiád, 
ktoré, ak budú mat garanta, mažu sa 
stat súčastou fyzikálnych olympiád. 
Na tento príspevok RNDr. K. Maš-
tenovej navrhol RNDr. J. Štohl, CSc., 
že SAS pri SAV, konkrétne Pedago-
gická komisia, by sa mohla stat ta-
kýmto garantom, čo sa prenieslo do 
zjazdových uznesení. Ďalším prob-
lémem pri snahách o skvalitňovanie 
vyučovania astronómie na stredných 
školách je nedostatočná odborná 
pripravenost pedagógov. Ako infor-
moval doc. RNDr. P. PaTuš, CSc.. 

Matematicko-,fyzikálna fakulta UK 
otvára počínajúc týmto školským ro-
kom postgraduálne štúdium astronó-
mie, aby pomohla nešit tento prob-
lém. 

PLANY HVEZDÁRNf 

Ďalšia diskusia sa týkala rozvoja 
astronómie na Slovensku. Ako hovo-
ril riaditeT AsD SAV RNDr. Július 
Sýkora, DrSc., nový areál Astrono-
mického ústavu SAV na Staroles-
nianskych lúkach, kde je už v pre-
vádzke 60-cm horizontálny slnečný 
spektrograf, bude vybavený aj dvo-
jitým áalekohYadom na pozorovanie 
slnečnej fotosf éry a chromost éry, 
60-cm dalekohYadom na fotometric-
ké pozorovania hviezd, ako aj 80-cm 
dalekohYadom typu Schmidt-Casse-
grain. Pokračuje modernizácia prí-
strojov na Skalnatom Plese a Lom-
nickom štíte, predovšetkým ich do-
plňanie výpočtovou technikou. 

RiaditeY Slovenského ústredia a-
niatérskej astronómie v Hurbanove 
Milan Bélik informoval o moderni-
zácii areálu hurbanovskej hvezdár-
ne. Po dobudovaní 60-cm horizon-
tálneho spektrografu, ktorý je už 
v prevádzke, plánuje sa zakúpenie 
80-cm dalekohTadu typu Schmidt-
-Cassegrain. 

O nebývalom rozmachu amatérskej 
astronómie vo Východoslovenskom 
kraji hovorila Š. Lenzová, riaditeTka 
Krajskej hvezdárne v Prešove. Do-
budovalo sa planetárium v Prešove, 
zlepšuje sa materiálno-technické za-
bezpečenie existujúcej siete hvez-
dární v okresných mestách, postup-
ne sa majú zriadit Pudové hvezdár-
ne v okresoch, kde zatiaT nie sú. 
takže vo Východoslovenskom kraji 
nebude ani jeden okres bez tejto 
ustanovizne. 

V Stredoslovenskom kraji, ako in-
formoval I. Chromek, riaditeT Kraj-
skej hvezdárne v Banskej Bystrici, 
plánuje sa budovanie hvezdárne a 
planetária v Martine a hvezdárne na 
Detve. Krajská hvezdáreň v Banskej 
Bystrici sa z terajších nevyhovujú-
cich priestorov presfahuje do centra 
mesta a plánuje sa aj rekonštrukcia 
dalekohTadu na Vartovke. 

V Západoslovenskom kraji je pred 
ukončením hvezdáreň v Partizán-
skom, v Hlohovci sa dokončuje vý-
stavba planetária. Ako informoval 
riaditeT Krajskej hvezdárne v Hlo-
hovci Jozef Krištofovič, do vybave-
nia hvezdárne, ktorá sa móže po-
chválit 60-cm dalekohYadom, pri-
budne onediho 30-cm Jenseho coe-
lostat. 

Pracovník AsD SAV RNDr. Vojtech 
Rušin, CSc. vyslovil myšlienku 
o združení finančných prostriedkov 
na výstavbu velkého dalekohTadu na 
Slovensku, s priemerom zrkadla 2-
3 metre. RiaditeY AsD SAV dr. J. 
Sýkora sa zmienil o daišej plánova-
nej spoločnej investícii v rámci kra-
jín RVHP — o budovaní spoločného 
observatória. Poznamenal zároveň 
že na určitý typ pozorovaní sú dale-
kohYady s priemerom 0,6 až 0,8 m 
úpine dostačujúce. 

Podnetné návrhy z diskusie boll 
prijaté do uznesení IX. zjazdu Slo-
venskej astronomickej spoločnosti 
pri Slovenskej akadémii vied. 
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Autor článku, Anatolij Michai-
lovič Čerepaščuk, doktor matema-
ticko-fyzikálnych vied, pracuje 
na Moskovskej štátnej univerzite. 
kde vedle jednu z katedier astro-
nómie. Hlavnou oblastou jeho od-
borného záujmu sú hviezdy ra-
ných spektrálnych typov, obzvlášť 
hviezdy mladé a horúce, vysokej 
hmotnosti, ktoré vdaka vysokej 
svietivosti možno pozorovat do 
velkých vzdialeností. 

Horúce a hmotné OB hviezdy 
sú osobitne zaujimavé vtedy, keá 
nežijú izolovane, ale sú súčastou 
dvojhviezdneho systému. Ak ide 
o tesné spolužitie — teda ak lát-
ka unikajúca z horúceho nadobra 
preteká na druhá hviezdu — je 
vývoj takejto dvojice velmi búr-
livý. Hviezda, ktorá sústavne pri-
jíma látku od svojej partnerky, 
postupne zvyšuje svoju hmotnost, 
až sa z nej stane velmi hmotný1. 
kompaktný relativistický objekt —
neutrónová hviezda, alebo snáá 
i čierna diera. 

Látka, ktorá sústavne preteká 
na tento objekt zo susednej hviez-
dy, padá do jeho silného gravi-
tačného poTa obrovskou rýchlos-
tou a zahrieva sa na milióny 
stupňov. Ziarenie, ktoré vzniká 
pri takýchto vysokých teplotách, 
musí byť pozorovatelné na krát-
kych vinových dlžkach. A áku-
točne — pozorovania pomocou 
družíc ukázali, že; ,váčšinu zdro-
jov róntgenového žiarčň(a možno 
vysvetlit ako tešné dvojhviezdy, 
v `štádiu, kéd jednou zo zložiek 
je kompaktňý objekt. Takto mož-
no vysvetlit aj viaceré, donedávna 
záhadné objekty ako je Cýg X-1 
alebo aj SS 433: 

rozšiwjúca s obálka. 

I . 

298,0 nm 

424,4 nm 

, 751,2 nm 

3500 nm 
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15 10 5 0 5 10 
vzdialenost od centra hviezdy 

Velmi hmotni 
'esné 
dvoj hviezdy 

A. M. ČEREPAŠČUK, 
doktor matematicko-fyzikálnych 

vied 

Lagrangeov bod 

Oe, Oa, 

Rocheho medza tesnej dvojhviezdy. 
Rocheho medza ohraničuje ten kri-
tický rozmer hviezdy, pri ktorom za-
Čína pretekanie hmoty z jednej 
hviezdy na druhú. Prítažlivé sily, 
ktoré súvisia s obehom hviezd okolo 
spoločného tažiska, spósobujú prete- 
kanie látky vrchných vrstiev hviez-
dy na jeho sprievodcu a za hranice 
dvo jhviezdy. 

15 polomerov 
Slnka 

Svietivost Wolfových-Raye- 
tových hviezd na róznych 
vinových dlžkach. Samotný 
hviezdny disk, ktorého po- 
lomer je trojnásobok polo- 
meru Slnka, vysiela krátko-
vinné žiarenie, s maximom 
v utrafialovej oblasti spek-
tra (červená krivka). Rozpí- 
najúca sa obálka hviezdy, 
ktorá siaha do vzdialenosti 
15 polomerov Slnka, je 
chladne jšia než hviezdny 
disk, a preto žiari len vo 
viditelnej oblasti, najmá vo 
fialovom svetle. 

'4 

~ 
Zloženie masívnej hviezdy 
bezprostredne pred výbu- 
chom supernovy. Zatial čo 
v najvrchnejšej obálke pre- 
bieha ešte termojadrová 
syntéza hélia na uhlík a 
kyslík, v obálkach, ktoré sú 
bližšie k jadru vznikajú pri 
termojadrovej syntéze stále 
tažšie prvky, až po železo, 
ktoré tvorí váčšinu mate-
riálu jadra hviezdy. 

Pred dvadsiatimi rokmi akade-
mik J. B. ZePďovič a doktor vied 
O. Guseinov premýšPali o mož-
nosti, ako pozorovať relativistický 
objekt. V optickej oblasti je nevi-
ditelný, ale svojím gravitačným 
polom ovplyvňuje pohyb sused-
nej, viditeTnej hviezdy, takže štú-
diom jej pohybu možno potom ur-
čit parametre relativistického ob-
jektu, a to najmá jeho hmotnost. 
Už vtedy akademik Zelďovič spo-
lu s I. D. Novikovom vyslovili dó-
ležitú hypotézu, že optický objekt 
je v hmotnej dvojhviezde záso-
bárňou látky, ktorej akrécia na 
relativistický objekt móže byť sil-
ným zdrojom róntgenového žiare-
nia. Krátko na to, v roku 1967, 
akademik Šklovskij po prvýkrát 
publikoval, že róntgenový zdroj 
Sco X-1 je dvoj hviezda, ktorej 
jedna zložka je neutrónová hviez-
da. O páť rokov neskór bola vy-
pracovaná teória akrečných dis-
kov. Rozvinuli ju vo svojoch prá-
cach N. I. Sakura, R. A. Suňajev, 
I. D. Novikov (ZSSR), M. Rees 
(Anglicko) a K. Thorne (USA). Tá-
to teória umožnila pochopit pod-
statu róntgenového žiarenia 
hviezd ako akréciu látky v dvoj-
hviezdnych systémoch. Pozorova-
nia družíc v r8ntgenovej oblasti 
(Uhuru — 1971 a Einstein — 1978) 
umožnili objaviť stovky kompakt-
ných r8ntgenových zdrojov v Ga-
laxii, a tým dostalo riešenie prob-
lému neutrónových hviezd a čier-
nych dier solídny exxperimentálny 
základ. 

Počiatočné štádium 
a vznik WR hviezdy 

Scenár vývoj  hmotných ,tes- 
riých dvoj hviezd rozvinuli vo svo- 
jich prácach A. G. Masevičová, A. 
V. Tutkov, L. R. Jungelson (ZSSR). 
B. Paczyňski (PLR) a Van den 
Heuvel (Hol.). Základom je dvoji- 
ca hviezd hlavnej postupnosti 
s hmotnosťou váěšou ,ako 30 Mo. 
V počiatočnom štádiu vývoj  sú 
hviezdy horúce a mladé, spektrál- 
neho typu O alebo B. Označme si 
ich OBt a OB2 (pozn i obr. na str. 

182 



Ý C 

~ 6,0 
O 
≥ 

ó' 

~ 
, 

‚32 Me
V 444 Cyg 

CQ Cep 
~ 

~ 64 Me

~ 

• CV Ser 
. CX Cep 

10 M 
~ 

e o 

oG \ 
6 

‚16 M0

5,0 ‚ 4,6 4,2 
logaritmus efektivnáJ teploty 

3,8 

Poloha štyroch Wolfových-Rayetových hviezd na HR diagrame. 
Všetky štyri vyznačené hviezdy sú zložkami zákrytových dvoj-
hviezdnych sústav. Červená čiara znázorňuje jednu z možných vý-
vojových ciest hviezdy OB. 

186-187). Statistické výpočty uka-
zuj-, že v počiatočnom štádiu vý-
voja majú obe zložky v podstate 
rovnakú hmotnost. Predpokladaj-
me však, že hviezda OB1 je o niečo 
hmotnejšia, ako hviezda O&2. Ako 
je známe, vývoj hviezd prebieha 
tým rýchlejšie, čím vačšia je ich 
hmotnost. V prípade hviezdy 
s hmotnostou 30 Mo to zodpovedá 
okolo 10' rokov. Hmotnejšia hviez-
da OB1 teda rýchlejšie vyčerpá 
svoje zásoby vodíka v centrálnej 
oblasti a po vzniku héliového jad-
ra sa jej vonkajšia obálka rých-
lo rozpína, a preto ako prvá vy-
piní svoju Rocheho hranicu. Vtedy 
začína látka hviezdy OB1 prudko 
pretekat smerom k hviezde OB2
— vzniká silný hviezdny vietor. 
V priebehu asi 104 rokov strati 
hviezda až 70-90 ° o svojej vodí-
kovej obálky. Zostáva iba héliové 
jadro, obklopené riedkou vodíko-
vou obálkou. Z hviezdy OB1 sa te-
da vyvinula Wolfova-Rayetova 
hviezda (WR) s povrchovou teplo-
tou asi 8.104 K. Pretekaním látky 
sa hmotnost neustále znižuje 
(rýchlostou asi 10-s Mo za rok), a 
pritom sa stále viac obnažuje hé-
liové jadro, ktoré má ovela vyššiu 
teplotu. Tým móže WR hviezda 
dosiahnut povrchovú teplotu až 
15. 10`' K. Toto vývojové štádium 
trvá dostatočne dlho (10'-108 ro-
kov), a preto WR hviezdy nie sú 
mimoriadnym úkazom. 

-60 

-80 

-100 

ra
di
ál
na
 r
y'
ch
lo
sť
 (
k
m
/
s
)
 

20 

0 

40 

20 

0 

40 

60 

. HD 218915 

• • • • • 

~--- 

• 

• 

s., - 
• • e • 

. • 
-J •---- -------'~ 
~ • 

- • 

- • 

- 9 Sge 
• • 

- 

e 

• • • °• 
e • : 

e••--- —*---~—• — —. 
e• • 

_ • • 

1 . l . , 1 . . . . . . 1 

_ HD 201345 e 

. • ' ~---~ ------- ---~ 

• 

-~ 

_ 
~ , 1 . 1 . 1 . I . 1 . i , ~ 

_ HD 214930 

• • _ 
• • ~ • • • 

• --+— ----- —•— 
•• _ • •• 

Klasické Wolfove-Rayetove 
hviezdy, ktoré dostali meno podia 
svojich objavitePov, majú v spek-
trách široké a jasné emisné čiary 
vodíka, hélia, uhlíka, dusíka a kys-
líka. Dnes už je dokázané, že táto 
emisia je žiarením rýchlo sa rozpí-
najúcej hviezdnej obálky, ktorej 
rýchlost expanzie dosahuje až 
1000 km/s. Tejto rýchlosti zodpo-
vedá šírka spektrálnych čiar 6-10 
nm. Aby boto možné určit para-
metre WR hviezd, je nutné rozlíšit 
žiarenie samotnej hviezdy od žia-
renia jej obálky, čo bežné metódy 
neumožňujú. Možno však využit, 
že ,niektoré z WR hviezd sú členmi 
dvoj hviezdnych sústav. Zo svetel-
nej krivky takejto dvojhviezdy 
možno potom určit rozdelenie jasu 
po hviezdnym disku. Je to však 
úloha velmi tažká, lebo vy'sledok 
je velmi citlivý už na malé chyby 
v pozorovacích dátach. Podstata 
riešenia spočíva v tom, že z ana-
lýzy zákrytových kriviek na róz-
nych vinových dlžkach možno na-
kreslit obraz hviezdneho disku, 
určit jeho priemer a povrchovú 
teplotu. Výsledky interpretácií zá-
krytových kriviek {kolektív Čere-
paščuk, Gončarski, Jagol a Cha-
liullin) potvrdzujú predstavy o 
vzniku héliových WR hviezd 
v tesných dvojhviezdach vePkej 
hmotnosti. Získané hodnoty hmot-
ností, priemerov a povrchových 
teplót týchto hviezd súhlasia s teo-

0,6 0,8 0 0,2 0,4 0,6 0,8 
fázový uhol 

Periodické zmeny radiálnych rých- 
lostí štyroch „unikajúcich" hviezd. 
Zodpovedajúce hmotnosti relativis-
tických sprievodcov v „neróntgeno- 
vom" štádiu predstavujú 1-2 hmot-
nosti Slnka. 

retickými predpokladmi. Táto 
teória zároveň objasňuje aj nie- 
ktoré zvláštnosti WR hviezd, na- 
príklad prečo v spektrách niekto- 
rých WR hviezd prevládajú čiary 
dusíka (tzv. WN hviezdy) a 
v mých čiary uhlíka a kyslíka 
(hviezdy WC): Keá v dvojhviezde 
nastane pretekanie látky, vznika- 
júca Wolfova-Ra.yetova hviezda je 
najprv typu WN, lebo na jej po-
vrchu sa nachádzajú vrstvy, v kto- 
rých už uhlík vyhorel. Až pni po- 
kračujúcom, dostatočne intenzív- 
nom pretekaní látky sa obnažia 
vrstvy, v ktorých obsah uhlíka 
spaTovaním hélia vzrastá a dusík 
sa mení na kyslík. Tým sa Wol- 
fova-Rayetova hviezda typu WN 
stáva hviezdou typu WC. 

Záverečné štádium vývoj  ta- 
kejto hviezdy závisí od hmotnosti 
uhlíkovo-kyslíkového jadra, ktoré 
sa v nej vytvára. Ak má hviezda 
OB1 počiatočnú hmótnost viac ako 
12 Mo, móže z nej vzniknút neu- 
trónová hviezda. Hmotnejšie 
hviezdy OB1 končia ako čierne 
diery. 

Ked sa v jadre WR hviezdy spo- 
trebuje hélium, hori,a postupne a 
stále rýchlejšie uhlík, kyslík, neón, 
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Pozorované a teoretické krivky žia-
renia róntgenovej dvojhviezdy Cyg 
X-1 (pozorovania cez odlišné filtre). 
Na vertikálnej osi magnitúda, na ho-
rizontálnej fáza. 

kremík, až sa vytvorí železné jad-
ro. V závere tohto procesu nastá-
va kolaps jadra — sprevádzaný 
s najváčšou pravdepodobnostou 
výbuchom supernovy — a vedle 
ku vzniku relativistického objek-
tu. Pretože vybuchuj úca hviezda 
má velkú hmotnost, ide o super-
novu typu II, pre ktorú sú cha-
rakteristické výrazné inary vodíka. 
NakoTko však WR hviezda nemá 
rozsiahlu vodíkovú obálku, v štá-
diu supernovy dosiahne menšiu 
absolútnu jasnost než klasické su-
pernovy typu II a v jej svetelnej 
krivke sa prejavujú aj ď&lšie ano-
málie, ktorých štúdium je velmi 
cenné pre pochopenie vývoj a WR 
hviezd. V ostatnom čase sa pred-
pokladá, že výbuch slabej super-
novy, ktorej pozostatok pozoruje-
me dnes ako rádiový zdroj Cas A, 
mohol súvisief s výbuchom ma-
sívnej hviezdy, ktorá stratila vo-
díkovú obálku, teda bola podobná 
hviezde typu WR. 

' Unikajúce hviezdy 

Hviezda OB1 stratila asi 60 0/0 

svojej hmotnosti, teda takmer celú 
vodíkovú obálku. Táto látka .po-
stupne pretekala na druhú hviez-
du OB2, ktorá sa tým stala hmot-
nejšou zložkou sústavy. Označme 
si ju OB'2. Napriek'svojmu mimo-
riadnemu prírastku hmotnosti je 
to stále ešte hviezda hlavnej po-
stupnosti s normálnym chemickým 
zložením. Výbuch prvej zložky ne-
spósobil rozpad dvojhviezdy — le-
bo vybuchla menej hmotná hviez-
da — ale v jeho dósledku sa zme-
nila velká poloos dráhy a excen-
,tricita dvoj hviezdnej sústavyy. 
Pritom fažisko sústavy získava 

rýcMost, ktorá móže presahovat 
100 km/s, čo spósobí, že v priebe-
hu života hviezdy OB'2 (106-10 
rokov) sa dvojhviezda vzdiali od 
roviny Galaxie o niekoTko stoviek 
parsekov. Ak výbuch supernovy 
bol do určitej miery asymetrický, 
móže spósobit naklonenie obežnej 
roviny systému voči rotačnej ose 
hviezdy OB2i čo má za následok 
vznik precesných j avov. 

Zdalo by sa, že teraz sa už dvoj-
hviezda, ktorá obsahuje relativis-
tický objekt, prezradí róntgeno-
vým žiarením. Ale nie je to tak. 
Relativistický objekt — pozosta-
tok po hviezde OBI, ktorá vybuch-
la ako supernova — me je hneď 
silným zdroj om róntgenového žia-
renia. Potrvá ešte 106-10 rokov, 
kým hviezda OB'2 ukončí svoju 
etapu nukleárnych reakcií a až po-
tom zváčší svoj objem natoPko, že 
sa jej fotosféra priblíži k Rocheho 
hranici. Až vtedy začne intenzív-
ny hviezdny vietor prúdif smerom 
k relativistickému objektu, vytvorí 
okolo neho akrečný disk a dopa-
dajúca látka začne vyžarovaf 
róntgenové žiarenie s výkonom 
1029-1031 J/s. 

V Galaxii zrejme existujú tisí-
ce dvojhviezd, obsahujúce relati-
vistický objekt, ktorý sa zafiiaP ne-
prezradil ri ntgenovým žiarením. 
Napriek tomu ich možno zistif. 
Charakteristické sú pre ne velké 
rýchlosti v priestore a značné 
vzdialenosti od galaktickej roviny 
— vlastnosti, 'ktoré získali tým, že 
jedna zložka dvojhviezdy vybuch-
la ako supernova. V Galaxii sa 
pozoruje mnoho OB hviezd „le-
tiacich" velkými priestorovými 
rýchlosfami. Predpokladá sa, že 
tieto „unikajúce" hviezdy sú .tesné 
dvojhviezdy, obsahujúce relativi-
stické objekty. 

Program zisfovania relativistic-
kých objektov v takýchto sústa-
vách prebiehal v rokoch 1974-76. 
Metóda sa zakladala na analýze 
periodických zmien radiálnych 
rýchlostí viditelných hviezd. Po-
zorovania sa robili v ZSSR a aj 
v USA a postupne sa podarilo 
nájsf šest „utekajúcich" objektov, 
ktorých periodická premennosf 
radiálnych rýchlostí umožnila 
predpoklad, že v týchto dvoj hviez-
dachje jednou zložkou relativi-
stický obiekt hmotnosti 1-2 Mo 
(snáď neutrónová hviezda). 

Riintgenová dvojhviezda 

Keď prejde 106-10 rokov od-
vtedy, čo hviezda WR f vybuchla 
ako supernova, hviezda OB'2 zváč-
ší svoj priemer natoTko, že vypiní 
Rocheho hranicu a jej látka zač-
ne pretekaf na relativistický ob-
jekt, pričom vytvára okolo neho 
akrečný disk. Objekt sa stane sil-
ným ri ntgenovým zdrojom so 

svietivostou 102-9-1031 J/s. V našej 
Galaxii, ako aj v Magellanových 
oblakoch boto objavených už nie-
koYko desiatok takýchto zdrojov. 
Jedným z prvých bol Cyg X-1, 
objavený r. 1972, ktorý je od nás 
vzdialený 2 kpc. Jeho optickú pre-
mennosf s amplitúdou 0,05m a s pe. 
riódou 5,6 dňa objavil na Krym-
skom observatóriu Ilutyj, ktorý r. 
1973 spolu so Suňajevom a Čere-
paščukom prvýkrát zistili, že op-
tická premennosf rintgenových 
dvoj hviezd súvisí s eliptickým 
tvarom viditeTnej hviezdy, ktorej 
povrch je zahrievaný ri ntgeno-
vým žiarením. V mnohých prípa-
doch je optická premennosf spó-
sobená tým, že viditelná zložka 
nám zakryje akrečný. disk. Odha-
dy hmotnosti relativistických ob-
jektov bolí určené na základe op-
tických pozorovaní, ktoré umožni-
li zisti vzdialenost objektu. 
Spodná hranica hmotnosti relati-
vistickej zložky Cyg X-1 je .pri-
bližne 7 Me, čo ďaleko prevyšuje 
hmotnost neutrónovej hviezdy. To 
je dóvod, prečo sa Cyg X-1 stal 
kandidátom na čiernu dieru. 

Z pozorovaní dvoj hviezd, kto-
rých jednou zložkou je relativi-
stický objekt a druhou viditelná 
OB hviezda, vychádza, že relati-
vistický objekt má vždy menšiu 
hmotnost ako viditelná zložka —
čo dobre súhlasí s teóriou. Existu-
jú však aj výnimky. Nedávno bol 
objavený róntgenový zdroj LMC 
X-3, ktorého relativistický objekt 
svojou hmotnosfou 2-3 krát pre-
vyšuj e hmotnost optickej zložky 
spektrálneho typu B 3. Objekt sa 
však velmi odlišuje od klasických 
róntgenových dvoj hviezd a zdá sa, 
že je dalším kandidátom na čier-
nu dieru. 

Zostáva zatiaP neobjasnené, pre-
čo majú OB hviezdy v ri negeno-
vých dvoj hviezdach mimoriadne 
vysokú svietivosf. S:náď je možné 
tento nadbytok svietivosti inter-
pretovat ako dósledok značného 
unikania látky vo forme hviezd-
neho vetra. 

Štádium róntgenovej dvojhviez-
dy netrvá dlho — približne 103-
10` rokov. Keď hviezda OB'2 vy-
piní Rocheho hranicu, prenos lát-
ky na relativistický objekt prudko 
vzrastie a dosahuje hodnoty 10-3

až 10-4 Mo za rok. Akrečný disk 
je v takomto prípade natolko mo-
hutný, že róntgenové žiarenie cez 
neho nepreniká. Potom na mieste 
róntgenového zdroja pozorujeme 
jasný akrečný disk, z ktorého 
vplyvom tlaku žiarenia tryská mo-
hutný prúd látky. Pravdepodobne 
tento jav pozorujeme v prípade 
unikátneho objektu SS 433. Vý-
trysky vznikajú tým, že tlak žia-
renia vo vnútorných častiaciach 
akrečného disku je vyšší ako gra-
vitácia relativistického objektu. 
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SS 433 

Fri mohutnom úniku látky 
z hviezdy OB'2 relativistický ob-
jekt nie je schopný všetku túto 
látku akreovaf, a preto čase z nej 
uniká za hranice systému, pričom 
odnáša časí energie a uhlového 
momentu. Látka uniká z akrečné-
ho disku vo forme mohutných vý-
tryskov relativistických plynných 
prúdov. Takáto relativistická 
dvojhviezda sa svojimi prejavmi 
mimoriadne podobá na objekt SS 
433. V jeho spektre pozorujeme, 
že poloha spektrálnych čiar vodí-
ka a hélia sa pravidelne posúva, 
a to s periódou 164 dní, pričom 
tento posun dosahuje obrovskú 
hodnotu ± 100 nm! Je známe, že 
objekt SS 433 je velmi hmotná 
dvojhviezda v tom štádiu vývoja, 
kecl „normálna" OB hviezda už 
vypinila Rocheho hranicu a jej 
látka dopadá na relativistický ob-
jekt. Proces prenosu látky je vel-
mi intenzívny; OB hviezda strá-
ca asi 10-̀* Mo za rok. Vý-
buch supernovy, ktorý sa už 
v tomto systéme odohral, bol 
sčasti asymetrický, takže spósobil 
natočenie obežnej roviny. Hmlo-
vina W 50, vo vnútri ktorej 
sa SS 433 nachádza, je pozostat-
kom tohto výbuchu. Z akrečného 
disku, kolmo voči jeho rovine, u-
niká na obe strany pomerne 
chladný (10`* K) plyn vo forme úz-
kych výtryskov, v ktorých rých-
losf unikajúceho plynu dosahuje 
relativistickú rýcMose — asi 1000 
km/s. Výtrysky predstavujú mo-
hutný únik látky — asi 10 5 až 
10-̀ ' Mo za rok. Relativistická 
rýchlosf plynných prúdov -spóso-
buje posun emisných čiar v spek-
tre, tak charakteristický pre ob-
jekt SS 433. 

Objav optickej premennosti SS 
433 umožnil priamo z pozorovaní 
určit charakteristiky superkritic-
kého akrečného disku a stanovif 
spektrálny typ „normálnej" hviez-
dy. Z analýzy svetelnej krivky SS 
433 vyply'va, že viditelná zložka 
sústavy SS 433 patrí do spektrál-
nei triedr B 3— B 5 a hmotnosf 
relativistického objektu je viac 
ako 6 Mo, čo umožňuje predpo-
kladaf, že je to čierna diera. Je to 
prvý z kandidátov na čiernu dieru, 
o ktorom s určitosfou vieme, že 
jeho vzniku predchádzal výbuch 
supernovy. Vynlýva z toho, že pri-
najmenšom niektoré čierne diery 
vznikajú — rovnako ako neutró-
nové hviezdy — pri výbuchu su-
pernovy a nie postupným kolap-
som. Pretože štádium, v ktorom 
„normálna hviezda" (OB'2) vvnlní 
svoju Rocheho hranicu, trvá vel-
mi krátko, objekty podobné SS 
433 sa v Galaxii vyskytujú len 
ojedinele. 

Prstencová hmlovina 

V niektorých pripadoch uniká 
látka z hviezdy OB'2 za hranice 
sústavy tak, že vytvorí spoločnú 
obálku a pritom odnáša uhlový 
moment sústavy. Dynamickým 
trením sa relativistický objekt 
brzdí, pričom odovzdáva mohut-
nei obálke svoju energiu a dráho-
vý moment. Potom dvojhviezda 
rýchlo odvrhuje svoju obálku a 
výsledkom je, že z hviezdy OB2
vznikne Wolfova-Rayetova hviez-
da (WR2). Odvrhnutá obálka po-
tom vytvorí prstencovú planetár-
nu hmlovinu. Tieto prstencové 
hmloviny s priemerom rádove 1 
pc sa pozorujú okolo mnohých WR 
hviezd. 

Predpoklad, že hviezdy typu WB 
nachádzajúce sa v centrách prs-
tencových hmlovín, sú zložkami 
tesnej dvojhviezdy, ktorej druhým 
členom je relativistický objekt, 
vyslovili A. V. Tutkov, D. R. Jun-
gelson a E. Van den Heuvel. Hla-
danie dvoj hviezdnych sústav 
v centrách planetárnych hmlovín 
boto korunované úspechom: v prí-
pade desiatich centrálnych hviezd 
prstencových planetárnych hmlo-
vín sa dokázala spektrálna i foto-
metrická premenlivosf. Predpokla-
dá sa, že je to prejav tesného páru 
hviezd malej hmotnosti (asi 1-2 
Mo). Hoci táto interpretácia nie 
je konečná, objav WR hviezd toh-
to typu v dvoj hviezdach má velký 
význam pre teóriu hviezdneho 
vývoja. 

Objekt Thorneho — Žitkovej 

Existuje , ešte dalšia možnost 
vývoja tesnej dvojhviezdy s vel-
kou hmotnosfou zložiek. V .najtes-
nejších dvojhviezdnych sústavách 
relativistický objekt •po výraznej 
strate dráhového momentu „pa-
dá" do centra optickej hviezdy 
OB'2. Takéto objekty, ktoré majú 
v centre neutrónovú hviezdu, na-
zývajú sa objektami Thorneho-
-Žitkovej. Aj pre ne sú príznačné 
velké priestorové rýchlosti a velká 
výška nad galaktickou rovinou —
neklamný znak toho, že vznikli 
v dvojhviezde, ktorej jedna zlož-
ka prešla štádiom supernovy. Po-
dla teórie sa musia objekty Thor-
neho-Žitkovej značne líšif od WR 
hviezd, móžu byf napríklad červe-
nými velobrami. Ako ukázali G. 
S. Bisnovatyj-Kogan a S. A. Lam-
zin, objekty Thorneho-Žitkovej sa 
vyznačujú silným hviezdnym vet-
rom (rýchlosf úniku látky 10-5 Mo 
za rok), a preto majú životnosf iba 
5 . 105 rokov. Pritom obálka čer-
veného velobra sa rozptýli ovela 
rýchlejšie, než získa centrálna 
neutrónová hviezda dostatočnú 
hmotnosf pre kolaps do čiernei 
diery. Je možné, že životnost 

Thorneho-Žitkovej objektov je 
ešte menšia (100 rokov) 

a to preto, 
že centrálna neutrónová hviezda 
je velmi horúca (1010 K) a stráca 
mnoho energie tokom neutrin z jej 
jadra. Nájdenie objektov Thorne- 
ho-Žitkovej patrí k dóležitým úlo-
hám súčasnej astrofyziky. 

Rozpad dvojhviezdy 

Ked vybuchne druhá zložka 
dvojhviezdy, hviezda WR2, spósobí 
rozpad sústavy, pretože v tomto 
prípade nastane výbuch hmotnej-
šej zložky: Vzniknú dva samostat-
né, rýchlo letiace relativistické ob-
jekty. Aj pozorovania ukazujú, že 
vačšina rádiopulzarov sú rýchlo 
rotuj úce neutrónové hviezdy s vy-
sokými priestorovými rýchlosfami, 
rádove stoviek km/s. Móže sa však 
staf, že sa dvoj hviezdna sústava 
nerozpadne a vznikne dvojitý rá-
diopulzar, ktorý má priestorovú 
rýchlosf rádove stovky km/s a vel-
kú excentricitu dráhy. 

V poslednom čase sa objavili 
detailné rozbory evolúcie tesných 
dvoj hviezd vetkej hmotnosti, kto-
ré brali do úvahy aj vývoj rotuj ú-
cej neutrónovej hviezdy. Tieto 
práce umožnili zostavif podrobnú 
klasifikáciu dvoj hviezdnych tes-
ných sústav obsahuj úcich relati-
vistické objekty. Základom vývo-
j'ového scenára je opáf predpoklad 
približne rovnakej hmotnosti 
oboch hviezd. Ak počiatočné 
hmotnosti sa niekolkonásobne lí-
šia, potom nemóže v prvom štádiu 
výmeny látky nastaf jednoduché 
pretekanie látky pil zachovaní 
hmotnosti a uhlového momentu 
sústavy, pretože tepelná rela-
xácia oboch hviezd sa výraz-
ne líši. Látka hviezdy OB1 prete-
kajúca na hviezdu OB2 sa nestačí 
dostat s ňou do tepelnej rovno-
váhy, a preto uniká zo systému. 
pričom odnáša hmotnosf a uhlovy' 
moment. To spásobuje, že obežná 
dráha sústavy sa rychle zmenší a 
celková hmotnosf klesá. Tento vý-
vojový scenár vedle pravdepodob-
ne ku vzniku rčntgenových dvoj-
hviezd s nevelkou hmotnosfou. 
Napríklad známa sústava Her X-1, 
ktorá sa skladá z optickej hviezdy 
A7 (hmotnosf asi 2 Mo) a róntge-
nového pulzara (hmotnosti asi 1 
Mo), ktorý rotuje s periódou 
1,24 s. 

Porovnanie súčasných predstáv 
o vývoji tesných dvojhviezd vel-
kej hmotnosti s pozorovaniami nás 
oprávňuje k záveru, že teória dob-
re popisuje vývojové štádiá tých-
to sústav. Dnes však pozorovania 
kladú teórii nové úlohy a stimu-
lujú jej další rozvoj. 

Zemla i Vselennaja 1/1985 
prdl. RNDr. D. Očenáš 
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C 5 b Unikátna 
situácial 

Astronómovia žasli 
pri objave výtryskov 
plynu, ktoré relati-
vistickými ry'chlos-
ťami unikajú na obe 
strany z akrečného 
disku. Dnes už má-
me predstavu, ako 
funguje donedávna 
záhadný objekt SS 
433. 

W R2

Prstencová hmlovina 

relativistický 
objekt 

5 
Pri neustálom roz-

C pínaní stratila pó-
vodná hviezda OB ž podstat-
nú časť svojej obálky a tým 
sa stala hviezdou Wolfovou-
Rayetovou (WR2). Odvrhnu-
tá obálka obklopuje obe 
hviezdy - čo my pozorujeme 
ako prstencovú planetárnu 
hmlovinu. 

- 

relativistický objekt 

Objekt Thorneho-Žitkovej 

5a Zo štádia 4 je aj iná 
možnosť vývoja: 

Hviezda OB nárastie na Čer-
veného obra a jej mohutná, 
rozpinajůca sa obálka ob-
klopí aj partnerskú hviezdu. 
V takejto situácii sa hviezd- 
ny pár zatial' nepodarilo po- 
zorovať, lebo toto štádium 
trvá vel'mi krátko - iba nie- 
kol'ko storočf. 

SS 433 

Rozpad dvojhviezdy 

6 
Na začiatku 
boil dye oby-

čajné hviezdy hlav-
nej postupnosti. Te-
raz, ked' sa obe do-
stali do štádia relati-
vistického objektu, 
leda vesmírem kaž-
dá svojou cestou. 

relativistický objekt 

relativistický objekt 

neutróno 
jadro 



Supernova 
storočia 

V noci z 3. na 4. mája tohto ro-
ku objavil austrálsky astronóm 
amatér R. O. Evans clalšiu svoju 
supernovu, tentokrát v pekuliár- 
nej galaxii NGC 5128. Podarilo sa 
mú to, ked mala jasnosf 12 mag- 
nitúd, týždeň pred tým, ako dosiah• 
la svoju maximálnu jasnosf 11,5m. 
V tejto galaxii nebola doteraz Po-
zorovaná žiadna supernova a tá-
to, označená ako 1986G, sa nachá- 
dza juhovýchodne od jej centra, 
v tmavom prachovom páse tiah- 
núcom sa naprieč týmto neob.y- 
čajným objektom. Tento jav je 
obzvlášf zaujímavý nielen pre 
zriedkavú jasnosf supernovy — 
podobne jasná supernova sa vy-
skytla v r. 1980 v špirálovej ga-
laxii NGC 6946 — ale i pre pe- 
kuliárny charakter galaxie, v kto- 
rom sa udial. Supérnovy sa len 
málokedy zistia pred dosiahnutím 
maxima, o to je tento objav cen- 
nejší. Ako vyplýva z fotometric- 
kých pozorovaní pomocou 0,5 a 1 
m cPalekohladov Európskeho juž- 
něho observatória (ESO), superno-
va postupne zvyšovala jasnosf až 
na 11,4m vo V oblasti, pričom ma-
la velký farebný index B — V = 
l,lm. Nízkodisperzné spektrosko- 
pické pozorovania 1,5 a 2,2 m te- 
le kopmi ESO pred maximom u-
kázali, že jde o supernovu typu 
I, ktorej svetlo je značne sčerve-

nené vplyvom absorpcie v pracho-
vom páse galaxie. Vysokodisperz-
né pozorovania 3,6 m ďalekohIa-
,dom ESO ukazujú zložitú 
5truktúru silných emisných spek-
trálnych čiar, ktoré majú až 6 ab-
sorpčných, velmi hlbokých zložiek. 
Predbežná analýza ukazuje, že 
štyri z nich vznikajú prechodom 
svetla cez medzihvtezdne mračná 
v samotnej galaxii, jedna zložka 

Obrázok supernovy 1986G získaný detektorom CCD dánskeho 1,5 m daleko-
hladu Európskeho južného observatória (ESO) na La Slila (Chile) 8. mája 
1986. Porovnávaním rovnakej oblasti z predchádzajúceho obdobia sa zistilo, 
že supernova leží v jasnejšej časti prachového pásu, skoby v diere plyno-
prachového disku obopínajúceho galaxiu NGC 5128. 

vzniká v medzigalaktickom prie-
store a jedna v našej Galaxii. 
Tieto pozorovania .i poloha super-
novy uprostred prachového pásu 
naznačuj ú, že supernova leží vo-
vnútri galaxie NGC 5128 a jej 
svetlo je zakrývajúcim prachom 
zoslabené až o 4 magnitúdy. Ne-
by f toho, supernova by v maxime 
dosiahla jasnosf 7,5m a stala .by sa 
dosial najjasnejšou supernovou 
pozorovanou v tomto storočí. Vda-
ka nej je však možné podstatne 
spresnif vzdialenosf pekuliárnej 
galaxie NGC 5128. Za predpokla-
du, že je to normálna supernova 
I. typu, je galaxia vzdialená od 
nás 2-3 megaparseky, čo je len 
asi tni až štyrikrát Balej ako M 31 
— galaxia v Androméde. Peku-
liárna galaxia NGC 5128 — rádio-
vý zdroj Cen A — móže teda byf 
obdaleč ležiacim členom miestnei 
skupiny galaxií, do ktorej okrem 
našej patria i M 31 a M 33. 

A prečo názov „supernova sto-
ročia"? Nuž práve z pozorovaní 
supernov v mých galaxiách sa 
domnievame, že v normálnej ga-
laxii by k výbuchu malo dójsf v 
priemere dvakrát za storočie. A 
pretože posledná v našej Galaxii 
bola pozorovaná pred 382 rokmi 
(známa ako Keplerova nova), mó-
žeme tú „našu" supernovu očaká-
vaf takmer každým dňom. 
PodIa Sky and Telescope 8/86 a 
ESO Messenger, november 1985 
J. Zverko 
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Fotografia galaxie 
NGC 5128 pred vý-
buchom supernovy 
1986G. Plynový a pra-
chový pás obopínajú-
ci túto galaxiu je 
pravdepodobne vý-
sledkom zrážky gala-
xie s plynovým mrač-
nom, ktorého vek sa 
odhaduje približne na 
3.105 rokov. D®very-
hodným dókazom to-
ho je, že rotačná os 
plynového útvaru je 
zhodná s velkou osou 
galaxie, zatial čo 
hviezdy patriace ku 
galaxii rotujú okolo 
malej osi galaxie kol-
ino na os rotácie ply-
nu. V oblasti, kde leží 
supernova, je stredná 
rýchlosf pohybu ply-
nu okolo 340-380 
km/s, ale rýchlosti 
hviezd, extrapolované 
do tejto oblasti sú až 
500 km/s i viac. Su-
pernova v tejto pe-
kuliárnej galaxii 
musí patrif ku starej 
populácii materskej 
galaxie. Jej rýchlosf 
by mala presahovat 
450 km/s, avšak o tom 
sa budeme mócf pre-
svedčif až dlho po 
maxime, ked sa roz-
plynie opticky hrubá 
obálka odvrhnutá pri 
výbuchu. 

Galaxia NGC 5128, ktorej fotografiu vo 
viditefnej oblasti spektra vidíme na 
hornom obrázku, je silným zdrojom rá-
diového žňarenia. Sol to prvý rádiový 
zdroj zistený v súhvezdí Centaura —
preto má oznaienie Cen A. Snímka vTa-
vo je zhotovená pomocou rádioteleskopu 
VLA (Very Large Array) na vinovej 
dlžke 20 em (frekvencia 1480 MHz) a 
zachytáva oblast 11 X 11 oblúkových 
minút. Rádiogram, vkreslený do sním-
ky galaxie vo viditefnom svetle, názor-
ne ukazuje oblasti rádiového vyžarava-
nia galaxie. 



Planetárna hmlovina NGC 2440 
je síce nenápadný objekt (na 
oblohe zaberá plochu iba 76 X 
X 53 oblúkových sekúnd a jas-
nosE má iba približne 14m), ale 
vstúpila do dejín novodobej 
astronómie: podarilo sa zistit, 
že jej centrálna hviezda je 
práve v štádiu, ked vytvára 
okolo seba hmlovinu a stáva 
sa z nej biely trpaslík. Tento 
typ velmi horúcej hviezdy 
s povrchovou teplotou nad 
200 tisíc K, zatiaP nebol pozo-
rovaný. Preto objav tejto naj-
horúcejšej hviezdy potvrdil sú-
časné predstavy o vývoji stred-
ne hmotných hviezd v štádiu 
vytvárania planetárnych hmlo-
vín. 

Snímka: L. Kohoutek 
(z r. 1963) 

Málo známa planetárna hmlo-
vina NGC 6302, ktorú vidno 
iba z južnej oblohy. Je klasic-
kým príkladom bipolárnej pla-
netárnej hmloviny: jej jemné 
výbežky sú usporiadané v sme-
re magnetických siločiar. Pro-
cesy, ktoré viedli ku vzniku 
takéhoto objektu, nie sú zatiaY 
celkom známe. Snímka: ESO 

V 
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Objav 
najteplejšej hviezdy 

Život hviezd je príliš dlhý na to, 
aby sme mohli na jednotlivých 
hviezdach pozorovaf pozvolné vý-
vojové zmeny. Napriek tomu sú 
naše predstavy o ich živote, vzni-
ku i zániku pomerne presné, vda-
ka tomu, že máme možnost pozo-
rovat mnoho hviezd v róznych 
štádiách vývoj  a nájst medzi ni-
mi súvislosti pomocou teoretiic-
kých modelov. Pre každý vývojo-
vý stupeň, počínajúc zrodom 
hviezdy z medzihviezdnej látky až 
po záverečné fázy jej života, ked 
odvrhuje svoju hmotu do okoli-
tého priestoru, móžeme nájst de-
siatky príkladov hviezd, alebo 
aspoň jedného predstavitela. Do-
nedávna však toto tvrdenie ešte 
neplatilo: nebola totiž známa ani 
jedna hviezda s takou velkou po-
vrchovou teplotou, akou sa podia 
teórie vývoja vyznačuje hviezda 
v prechodovom štádiu, ked okolo 
seba vytvára planetárnu hmlovi-
nu a stáva sa z nej 'biely trpaslík. 

Ako prebieha vývoj ku kontu 
života hviezd stredných hmotností, 
povedzme medzi 0,3 až 6-10 
hmotností Slnka? Keá sa taká 
hviezda dostane do štádia červe-
ného obra a teplota v jej jadre 
dostatočne stúpne (cez 108 K), 
začne prebiehat termojadrová syn-
téza hélia na uhlík a postupne so 
zvyšuj úcou sa teplotou vznikajú 
i jadrá atómov fažších prvkov. 
Obal sa pritom stále rozpína a 
pretože je už príliš velký (je no-
rovnatelný s rozmerom napr. drá-
hy Zeme okolo Sinka), je povr-
chová gravitácia v roznínajúcom 
sa obale velmi nízka. Hviezda sa 
preto zbavuje podstatnej časti svo-
jej látky — až niekolkonásobku 
hmotnosti Slnka. V závere tohto 
procesu úniku látky hviezdnym 
vetrom sa odhalí husté jadro 
hviezdy, na ,povrchu ktorého je 
ešte vrstva nespotrebovaného vo-
díka. Teplota tohto zvyšku póvod-
nej hviezdy sa postupným zmršto-
vaním stále zvyšuje a kecl dosiah-
ne na povrchu 30 000 K, produku-
je už tolko ultrafialového žiare-
nia, že sa ionizujú posledné naj-
vnútornejšie vrstvy expandujúcei 
odvrhnutej látky. Pozorujeme ich 
potom ako planetárnu hmlovinu, 
obklopujúcu malé, velmi horúce 
jadro. 

Aj planetárne hmloviny móžeme 
zoradit podia narastajúceho veku. 
Pretože rozpínanie planetárnej 
hmloviny postupuje rýchlosfou 10 
-30 km/s, staršie hmloviny sú 
váčšie než mladé. Najstaršie po-
tom majú vzhlad nafúknutých 

L Teoretické predstavy 
L o vývoji centrálnych 

O 1,4 MOhviezd planetárnych 
hmlovín. Na vodorovnej 
osi je povrchová teplota 
(rastie sprava dolava ~4 

NGC 
244O 

!O3

►o2

1,2 

O,8 
~ c O.64 ako v Hertzsprungovom-
i -Russelovom diagrame, 

z ktorého je tento obrá-
zok výrezom), na zvislej 
osi je celkový žiarivý vý-

O,55 kon v jednotkách žiari-
vého výkonu Slnka. 
Centrálna hviezda sa 
najprv zmrštuje, pričom 
zvyšuje svoju povrchovú 

i\ \\\‚ teplotu a jej žení. vý-
kon sa nemení. Ked 
hviezda dosiahne maxi-

1OOO 32O 1OO 32 T mámu povrchová teplo-

(tisíce K) tu, začne chladnut, a jej 
žiarenie slabne, v dia-

grame sa potom posúva doprava dolu. Na obrázku je znázornená vývojová 
cesta hviezd hmotnosti 0,05 Mo až 1,4 Mo, čo je rozsah hmotností centrál-
nych hviezd planetárnych hmlovín i bielych trpaslikov. Od prerušovanej 
lomenej čiary viavo ležia tie hviezdy, ktorých Zanstrovu teplotu nemožno 
stanovit, lebo sú obklopené príliš jasnou hmlovinou. Až teraz sa poprvýkrát 
podarilo nájst takúto hviezdu v hmlovine NGC 2440. Hviezda má podia 
diagramu hmotnost asi 1 Mo, žiarivý výkon 2600 Lo a jej Zanstrova teplo-
ta je cez 300 000 K. Jej vek (teda doba, počas ktorej sa vyvíjala od skončena 
fázy červeného obra) — nie je vysoký — stará je snáď niekolko tisíc ro-
kov. 

O,6 

mydlových bublín. Centrálna 
hviezdička hmloviny, teda jadro 
bývalej hviezdy, má teraz rozmery 
porovnatelné s velkostou Zeme a 
hmotnost v priemere 0,8 Mo. Je-
ho teplota má podla teórie až do 
neurčitého bodu narastat (pozni 
graf) a potom už hviezdička iba 
stále chladne, až sa stane bielym 
trpaslíkom. To všetko už bolo zná-
me, ale až teraz bola pozorovaná 
v centre planetárnej hmloviny 
NGC 2440 hviezdička, ktorej tep-
lota presahuje 200 000 K. Žiadna 
taká hviezda nebola predtým zná-
ma, lebo planetárne hmloviny 
v tomto vývoj ovom štádiu sú ta-
ké jasné, že svoju centrál-nu hviez- 
du celkem prežiaria. 

Skupina anglických a holand-
ských astronómov, ktorá pozoro-
vala na anglo-austrálskom cl'aleko- 
hlade, zistila hviezdičku v plane-
tárnej hmlovine NGC 2440. Po- 
zorovania sa robili cez úzkopás- 
mový filter nasadený pred citlivý 
prvok CCD. Pretože planetárne 
hmloviny žiaria najm5 v jednotli-
vých čiarach fluorescenčného 
spektra, stred priepustno,sti filtra 
vol7li pozorovatelia na 478,8 nm 
a šírku prepusteného pásma na 
1 rim. Na týchto vinových dlžkach 
planetárna hmlovňna takmer ne- 
svieti, takže bolo možné zachytit 
centrálnu hviezdičku. Jej magni- 
túda vo viditelnom svetle je 18,9. 
Ak predpokladáme, že každý ul- 
trafialový fotón z hviezdy spósobil 
ionzáciu niek+torého atómu v pla-
netárnej hmlovine a tým vyžiare- 
nie fotónu viditelného svetla pri 
spátnej rekombinácii atómu, po-
tom nám stačia údaje o jasnosti 

° hmloviny a jasnosti centrálne : 

O,57 

< 

hviezdy, aby sme mohli stanovit 
aj teplotu centrálne hviezdy. Ten-
to postup navrhol už v tridsiatych 
rokoch indický astrofyzik Zanstra, 
preto teplota zistená takýmto spó-
sobom sa volá Zanstrova teplota. 
Pre centrálnu hviezdičku planetár-
nej hmloviny NGC 2440 vyšla 
350 000 K. Hoci určeme teploty nie 
je príliš presné, je nesporné, že 
je to doteraz najteplejšia známa 
hviezda. Význam jej pozorovania 
je v tom, že sa zapinila zrejme po-
sledná medzera vo vývoj ovej po-
stupnosti hviezd, do ktorej zhodou 
okolností spadajú hviezdy s naj-
vyššou možnou povrchovou tep-
lotou. 

Podia Nature 3. 4. 1986 
M. Šolc 

Vyriešia „kozmióny" 
problém 
slnečných neutrín? 

Klasický problém nedostatku sl-
nečných neutrín trvá už dye de-
satročia. Počet neutrín, ktoré sa 
podarilo zachytit v Davisovom ex-
perimente a v ostatných podob-
ných neutrínových detektoroch, 
predstavuje totiž iba tretinu hod-
noty, ktorú predpokladajú teore-
tické modely vnútra Slnka. Neu-
trína, zachytávané v detektoroch 
atómami chlóru 37C1, majú ener-
giu nad 0,8 MeV a predstavujú 
nepatrné množstvo najenergetic-
kejších neutrín, ktoré Slnko vy-
sjela. Tieto neutrína pochádzajú 
z jednej vedlajšej vetvy protón-
-protónového cyklu, ktorá síce nie 
je podstatná z hladiska celkového 
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množstva energie uvoTnenej jad-
rovými reakciami v Slnku, ale 
ktorá je zato citlivým indikátorom 
teploty: čím vyššia je teplota 
v centre hviezdy, tým viac vzniká 
týchto vysokoenergetických neu-
trín. 

Štandardný model Slnka je po-
stavený na osvedčených rovniciach 
vnútornej stavby hviezd. Podia 
neho je v strede Slnka oblast, 
v ktorej prebieha termojadrová 
syntéza vodíka na hélium. Vnútro 
tejto oblasti má najvyššiu teplotu 
(asi 15 miliónov K) a smerom k jej 
okraju teplota klesá. Energia sa 
podia štandardného modelu pre-
náša z centra na povrch Slnka 
žiarením. Návrhy na riešenie prob-
lému neutrín sa preto snažia vy-
tvorif taký model Slnka, v ktorom 
by narastanie teploty smerom do-
vnútra boto obmedzené. Spósoby, 
ako prenášaf energiu z centra 
hviezdy von, aby oblast s polome-
rom asi 0,05 Ro mala všade 
približne rovnakú teplotu, sú v zá-
sade dva. Energiu prenáša bud 
konvekcia (čo však príliš nesúhla-
sí s pozorovaním 'slnečných osci-
lácií) alebo ju transportujú von 
nejaké častice, ktoré však musia 
byť odlišné od všetkých doteraz 
známych elementárnych častíc. 
Zostáva samozrejme ešte dalšia 
moznosť — že je všetko úpine 
ináč. 

Vlani publikovala skupina astro-
nómov a fyzikov (W. DSppen, R. 
L. Gilliland, J. Christensen-Dals-
gaard a další) z univerzít v Boul-
deri (USA) a Aarhuse (Dánsko) 
v časopise Astrophysical Journal 
návrh na riešenie problému neu-
trín pomocou tzv. „slabo interagu-
júcich dost hmotných častíc". Ide 
o hypotetické elementárne častice, 
ktoré móžu účinne transportovat 
energiu z vnútra hviezdy vdaka 
tomu, že ich predpokladaná poko-
jová hmotnosf by mala byt 5-
60 GeV a účinný prierez pre zráž-
ku s protónom i0° m2. Stačil by 
malý výskyt týchto častíc — len 
jedna na 1017 protónov v strede 
Slnka. Pretože tieto častice by boli 
omnoho hmotnejšie než neutrína, 
ich tepelné rýchlosti by nestačili 
na opustenie vnútra hviezdy a 
hromadili by sa najmá v centrál-
nej oblasti. 

VzhTadom na to, že zrážka ta-
kejto častice s protónom je pomer-
ne vzácna (jej účinný prierez je 
velmi malý), móže obiehaf okolo 
stredu hviezdy, ktorej materiál jej 
v tom nebude prekážať práve tak 
ako medziplanetárna látka nde je 
prekážkou pre obeh planét. Hviez-
da je pre túto časticu celkom dob-
re priechodná. Nie však úpine —
a to sa využije práve pri prenose 
energie. Z času na čas sa táto čas-
tica predsa len zrazí s protónom 

a energiu, ktorú nadobudne pri 
zrážke s „teplým" protónom 
v strede hviezdy, móže odovzdaf 
niektorému menej energetickému 
protónu vo váčšej vzdialenosti od 
stredu. 

Autori skúsili modelovat, ako 
by sa ;prenos energie medzi týmito 
časticami prejavil na róznych mo- 
deloch slnečných oscilácií. Ukazu-
je sa, že štandardné modely Sln-
ka, ktoré však problém neutrín 
neriešia, predpovedajú peniódu 
oscilácií jadra Slnka okolo 35 mi- 
nút; model so „slabo interagujú- 
cimi dost hmotnými časticami" dá- 
va periódu asi 32 minút a modely 
prenosu energie konvekciou majú 
periódy v rozmedzí 50-60 minút. 
Doterajšie pozorovania nasvedčujú 
skór kratšej perióde 38,6 minúty. 

Predpokladané častice by zrejme 
boll zvyškom z raných fáz vývoj 
vesmíru, a preto dostali pracovný 
názov kozmióny. Vážnymi kandi- 
dátmi na kozmióny by mohli byť 
tzv. zrkadlové neutrína alebo fo- 
tína, ktoré však zatiaT existujú len 
v predstavách teoretikov. Slnečná 
fyzika teda prišla s návrhom, kto- 
rým by autori chceli skór povzbu-
dit predstavivost teoretikov než 
aby tomu sami veri]i — ako pri- 
znávajú vo svojich článkoch. Te-
raz nech sa teda zase snažia fyzici 
elementárnych častíc. —mš— 

Mapovanie vesmíru 
Už niekoI'ko rokov sa teoretici 

a pozorovatelia intenzívne zaobe- 
rajú otázkou, či existuj  vo ves-
míre rozsiahle prázdne oblasti, 
ktorým sa galaxie akoby vyhýba- 
jú (pozn i Kozmos 3/1982). Tento 

problém je mimoriadne závažný 
pre mimogalaktickú astronómiu, 
ako aj pre kozmológiu, pretože 
jeho riešenie pomóže nájst správ-
nu odpoved na otázku vzniku ga-
laxií v počiatočných etapách vý-
voja vesmíru. Seriózne rozpraco-
vaných teórií vzniku galaxií exis-
tuje už celý rad, avšak vychádza-
jú zo značne rozdielnych predstáv 
o veTkoškálovej štruktúre vesmí-
ru. 

Predpoklad, že vo vesmíre exis-
tujú rozsiahle prázdne oblasti, vy-
plýva z velmi uznávanej tzv. adia-
batickej teórie vzniku galaxií, kto-
rú podrobne rozpracoval so svoji-
mi spolupracovníkmi akademik J. 
B. ZeTdovič. Podia nej sa v etape 
vývoj  vesmíru hned po období 
rekombinácie (ku ktorej došlo pri-
bližne 700 000 rokov po big ban-
gu) začali vo vesmíre vytvárat 
velmi ploché protozhustenia látky 
s hmotnostou rádove okolo 101s až 
101  hmotností Slnka. Zeldovič ich 
nazval „bliny" (lievance). Z tých-
to obrovských plochých útvarov 
vznikli potom postupne kopy a 
superkopy galaxií, sústredené do 
rozsiahlych, ale velmi úzko ohra-
ničených oblastí. Pretože orientá-
cia jednotlivých plochých útvarov 
bola celkom náhodná, museli me-
dzi nimi zostat prázdne miesta a 
tak sa vytvorila akási „bublino-
vá", alebo „genová" štruktúra 
vesmíru, s množstvom prázdnych 
oblastí. 

Viaceré novšie pozorovania a 
výskumy priestorového rozložena 
galaxií svedčia v prospech tohto 

Priestorové rozloženie vyše 1000 galaxií v oblasti vesmíru, vymedzenej uhlo-
vými rozmermi 120° X 6° a siahajúcej do vzdialenosti 300 miliónov svetei-
ných rokov. Mapu zostavili M. Gellerová, J. Huchra a V. de Laparain na 
základe pozorovaní 1,5 metrovým ďalekohPadom Whipplovho observatória. 
Hustejšia oblast galaxií v strede mapy, ktorá pripomína Yudskú postavičku, 
zodpovedá kope galaxií v súhvezdí Vlasov Bereniky. ZreteYne viditelné 
prázdne oblasti majú priemer 60-150 miliónov svetelných rokov. 
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záveru. Napríklad celkom nedáv-
no zistil1 D. J. Batuski a J. O. 
Burs 29 prázdnych oblastí s prie-
merom od 300 až do 1300 miliónov 
svetelných rokov na základe čer-
veného posunu 625 kóp galaxií 
z Abdllovho katalógu. Súcčasne zo-
stavili aj zoznam 102 pravdepo-
dobných superkóp galaxií s prie-
merom od 300 do 650 miliónov 
svetelných rokov. 

K mimoriadne zaujímavému po-
znatku o veTkoškálovej štruktúre 
vesmíru a o prázdnych oblastiach 
dospela skupina astronómov z As-
trofyzikálneho centra observatória 
Harvardskej univerzity a Smith-
sonovho astrofyzikálneho observa-
tória pod vedením J. Huchru. 
Z priestorového rozloženia galaxií 
v skúmanej časti vesmíru zistili 

(pozn obrázok),že obrovské prázd-
ne oblasti sa celkom zreteTne pre-
javujú a že majú ostro vymedzené 
hranice pravidelného gupového 
alebo mierne eliptického tvaru. 
Takýto ostro ohraničený a pravi-
delný tvar prázdnych oblastí ne-
vyplýva zo žiadnej z existuj úcich 
teórií vzniku galaxií, a preto sa 
prikláňajú k hypotéze, ktorú pub-
likoval r. 1981 J. Ostriker a L. 
Cowie. Podia nej sa prázdne mies-
ta nevytvorili v procese vzniku 
galaxií, ale neskór, približne 1 mi-
lión rokov po vzniku nášho ves-
míru, ked pri kolapse a mohut-
ných výbuchoch najhmotnejších 
hviezd rázové viny „vymietli" lát-
ku z rozsiahlych oblastí vesmíru. 
Vážnou námietkou proti tejto hy-
potéze sú však obrovské rozmery 
zistených prázdnych oblastí, dale-
ko váčšie, než by sa mohli vy-
tvorif okolo jednotlivých hviezd 
po ich explózii. 

Je tu však dalšia vážna námiet-
ka: existujú vóbec prázdne oblas-
ti? Nie je to len zdanlivý jav, spó-
sobený napr. tým, že v danom 
smere sa nachádza mrak medzi-
hviezdnej alebo medzigalaktickej 
látky, ktorý sune absorbuje svet-
lo galaxií? Náznaky pne takéto 
vysvetlenie našiel nedávno M. Za-
bierowski a nezávisle od neho G. 
Chincarini. Na druhej strane T. 
Grabiúska, ktorej práca vychá-
dzala z priebehu funkcie jasnosti 
galaxií v róznych farbách, dospela 
k záveru, že vysvetlif zistené 
prázdne oblasti len efektom ab-
sorpcie svetla galaxií je prakticky 
vylúčené. V každom prípade si na 
defintívne vyriešene tejto otáz-
ky budeme musief ešte počkat. 

Podia čas. V mire nauki 6/86 
J. Štohl 

Najrýchlejší z pulzarov 
Séria pozorovaní na observatóriu v Arecibe, ktoré robil pomocou 

rádiového cfalekohPadu s priemerom antény 305 metrov študent-diplo-
mant D. Segelstein pod vedením J. Taylora z Princetonskej univerzi-
ty, viedla k objavu da1Šieho, v poradí už šiesteho dvojitého pulzara 
PSR 1855+09 v súhvezdí Orla. Má najkratšiu známu periódu impul-
zov, iba 0,00538 sekundy, čo znamená, že za jednu sekundu sa táto 
neutrónová hviezda otočí okolo svojej osi až 186-krát! Ukázalo sa, že 
interval medzi jednotlivými impul7ami pravidelne kolíše s periódou 
12,3 dňa. 7. stené periodické zmeny sú jasným •svedectvom toho, že pul-
zar PSR 1855+09 je zložkou dvojhviezdy. Pravidelné periódy impul-
zov pozorujeme v důsledku Dopplerovho javu — tým, že pulzar sa voči 
nám :striedavo približuje a vzdaTuje, pri svojom obehu okolo fažiska 
dvojhviezdnej sústavy. Stredná hodnota periódy impulzov je pritom 
mimoriadne stála. Preto by boto možné využit tento pulzar spolu s pul-
zarom PSR 1937+21 (ktorý má druhú najkratšiu známu periódu) na 
overenie hypotézy, či existuj ú gravitačné viny, ktoré mohli vzniknúí 
v prvých zlomkoch sekundy existencie anášho vesmíru a mali by sa 
prejavif relativistickou deformádiou priestoročasu. Oba Meto pulzary 
možno považoval za mimoriadne :presné „kozmické hodiny", ktoré 
spolahlivosiou a presnostou predstihujú aj najlepšie atómové hodiny; 
prechod gravitačných vIn by sa mal prejavif malou časovou odchýlkou 
v signáloch oboch týchto pul7arov, ktoré by museli vzájomne korelo-
val. Podia čas. V mire nauki 6/86 

J. Štohl 

Ďalekohrad v Chile riadený z Európy 
Vlani syne v našom časopise pri-- 

nesli článok o súčasných možnos-
tiach pozemskej astronómie, ktorá 
vdaka využitiu nových technik 
zostáva aj dnes, v ére družíc, ná-
kladným zdroj oni astronomických 
informácií. V článku bola zmien-
ka aj o tom, že nic je daleko do-
ba, kecl astronóm bude z pohodila 
svojej pracovne pozorovat cez da-

lekohTad vzdialený tisíce kilomet- 
rov a riadif ho na diaTku rovnako 
pohotovo, ako keby bol priamo pni 
ňom. Táto doba už skutočne pri- 
chádza. 

ĎiarkOVé ovládane 2,2 m dale- 
kohTadu Európskeho južného ob- 
servatória (ESO) na La Silla v Chi- 
le z Garchingu (NSR), podarilo sa 
úspešne vyskúšaf počas šiestich 

Riadiaca miestnosf diaYkového ovládania v Garchingu (NSR) : 
1 — správy z La Silla, 2 — správy do La Silla, 3 — modem, 4 — prijímač TV 
obrazu, 5 — TV monitor poTa, 6 — telefón, 7 — monitory systému spracovania 
obrazu Ramtek, 8 — prístrojová konzola, 9 — grafická konzola, 10 — tlačiareň 
na získanie obrazu z monitora. 
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nocí od 23. do 29. marta 1986. Po-
užili sa dva druhy zariadení, a to 
adaptér priameho obrazu a spek-
trograf v spojení $ CCD, takže 
astronómovia pozoruj úci v Gar-
chingu mali k dispozícii kvalitnú 
obrazovú i spektroskopickú infor-
máciu. Pri tejto skúške sa použila 
koncepcia „intenzívneho dialkové-
ho riadenia", ktorá umožňuje po-
užívatelovi pri konzole počítača 
pracovať s rovnakým stupňom 
možnej interakcie, ako keby sedel 
v riadiacej miestnosti 2,2 m dale-
kohladu priamo na La Silla, a to 
bez nutnosti vopred pevne stano-
veného sledu operácií počal po-
zorovania. Zostava zariadení pre 
dialkové riadenie pozostávala 
z dvoch počítačov HP 1000, z kto-
rých jeden je riadiacim počítačem 
2,2 m dalekohladu na La Silla a 
druhý je umiestnený v Garchin-
gu. Počítače boil spojené prostred-
níetvom prenajatej telefónnej lin-
ky so štandardnou šírkou pásma 
prenosu od 300 Hz do 3,4 kHz. 
Linka bola k dispozícii po celých 
24 hodín každý deň počas celého 
obdobia testov. Spoj enie od 2,2 m 
clalekohladu ku koncovej stanici 
pošty na La Silla zabezpečoval 
kábel dlhý 500 m; Balej sa sig-
nály šírili na krátkych rádiových 
vinách do Santiaga de Chile, od-
tial sa cez Atlantik prenášali po-
mocou družice Intelsat až do Rais-
tingu v NSR, odkial viedla prena-
jatá telefónna linka do Garchin-
gu. Na oboch koncoch bola tele-
fónna linka napojená na modem 
s možnos$ou prenosu informácií 
s rýchlosíou až 9600 bd. Spoj enie 
bole po celej trase zdvojené, sú-
bor programov na obsluhu ďale-
kohIadu zabezpečoval, aby astro-
nom v Garchingu mal rovnaké 
možnosti ovládania ďalekohradu 
ako keby sedel priamo pri ňom. 
Okrem textového a obrazového 
spojena bola po celý čas možnos£ 
komunikoval aj cez telefón s noč-
ným asistentom, ktorý mal počal 
týchto testov službu pri ďaleko-
hlade. Zabezpečená bola aj mož-
nosf komplexnej výmeny dát me-
dzi oboma počítačmj, pričom pre-
nos kompletného obrazu CCD (174 
kslov) trval 10 minút. Čas prenosu 
údajov bol však vždy kratší, pre-
tože sa z celého obrazu prenášala 
len užitočná informácia. Celý sys-
tém pracoval spolahlivo, poruchy 
boil minimálne, leh počet nebol 
vyšší, než je obvyklý v prevádzke 
elektronických systémov, telefón-
na linka fungovala bez jediného 
výpadku. Skúšky boil teda nad 
očakávanie úspešné a ukázali, že 
podobné efektívne a ekonomické 
systémy bude možné zaviesE už 
v najbližšej budúcnosti. 

ESO Messenger, iún 1986 
J. Zverko 

Galaktické 
dynamo 

Oprávnené podozrenie, že aj pa-
ša Galaxia generuje dipólové mag-
netické pole (podobne ako Slnko 
alebo Zem), sa potvrdilo: Snímka, 
ktorú vo farebnom spracovanj 
uverejňujeme na prednej strane 
obálky, ukazuje, že rádiové žia-
renie, vychádzajúce z centra na-
šej Galaxie (zo zdroj  zvaného Sa-
gitarius A), sa formuje do výtrys-
kov zakrivených v smere siločiar 
magnetického popa Galaxie. 
Správnost tejto interpretácie. po-
tvrdzuje fakt, že žiarenie vlákien 
je polarizované: Polarizácia je 
charakteristická pre synchrotróno-
vé žiarene, ktoré vysielajú elek-
tróny, pohybujúce sa vysokou 
rýchlosfou v magnetickom poli, a 
preto ich vyžarovanie obkresluje 
smer jeho siločiar. 

Vlákna sú tenké, majú hrúbku 
iba troch svetelných rokov, a 
tiahnu sa do vzdialenosti 130 sve-
telných rokov. 

Snímka, ktorá je prvým pozo-
rovacím dokazom týchto závaž-
ných faktov o jadre našel Galaxie, 
zhotovili J. Zade a M. Morri.s 
z Kolumbijskej a Kalifornskej u-
niverzity pomocou rádioteleskopu 
VLA v Novom Mexiku (USA) na 

vinovej dlžke 21 cm, kde vyžaduje 
neutrálny vodík. Vyžadovalo to 
rozostavii sústavu 27 antén do 
takej konfigurácie, aby bole mož-
né získaf obraz galaktického cen-
tra a zároveň aj zachytil detaily 
okolo neho. Práca je z roku 1984, 
publikovaná bola v v Nature Vol. 
310. 

Ak si farebnú snímku na obál-
ke porovnáme s touto ovela star-
šou mapou rádiového žiarenia Ga-
laxie na vine 2,8 cm, ktorú ešte 
v roku 1976 zhotovil Paulus na 
rádioteleskope v Holandsku, vidí-
me, že oblasti rádiového žiarenia 
vykreslujú nápadne podobný tvar. 
Z tejto starej práce sa však ne-
dalo zistif, že jde o oblúk typic-
kého plynu, ktorý sa formuje do 
tvaru magnetických siločiar, a 
preto sa myslelo, že to maže byí 
žiarenie množstva diskrétnych 
zdrojov — oblakov vodjka, ioni-
zovaného ultrafialovým žiarením 
mladých masívnych hviezd. 
V tomto prípade by to však bole 
tepelné žiarene. Tým, že sa do-
kázala polanizácia žiarenia rádio-
vých výtryskov z j adra Galaxie, 
je teória dipólového magnetické-
ho pola našej Galaxie pine potvr-
dená. Na túto prácu v súčasnosti 
navázujú ďalšie, ktoré nodrobnej-
šie skúmajú aj detaily výtryskov 
rádiového žiarenia Galaxie (pozni 
Astrophysical Letters 15. 1. 1986). 

T. Fabin= 
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Kométy hasnú pomaly 
V Cirkulári IAU Č. 4234 sa objavila stručná správa od Dr. B. Kresáka 

z Astronomického ústavu SAV, že kométa 1808a, ktorú pozoroval Pons 6.-9. 
februára 1808 je vlastne krátkoperiodickou kométou Grigg-Skjellerup ob-
javenou o sto rokov neskór. Preto sme požiadali Dr. Ľ. Kresáka o bližšie 
objasnenie tohto zaujímaného objavu, ktorým sa P/Grigg-Skjellerup v počte 
návraoov k Sluku zaraduje na druhé miesto, hned za Enckeho kométu. 

Kométu 1808a (nové definitívne 
označenie 1808 III) objavil J. L. Pons, 
najúspešnejší objavitel komét v his-
tórji, na observatóriu v Marseille 6. 
2. 1808 ráno. Pozoroval ju ešte raz 
9. 2. 1808, ale nikto iný ju nevidel. 
Jediné, čo sa zachovalo ako doku-
mentácia, je Ponsova kresba polohy 
kométy voči gulovým hviezdokopám 
M10 a M12 v súhvezdí Oph, spolu 
so stručným opisom. V ňom sa ho-
vor, že kométa bola velmi slabá;
ale velmi velká (priemer komy te-
men 1°) a že sa už neskór nedala po-
zorovat, pretože rýchlo postupovala 
na juh. Kedže pre výpočet hoc aj 
približnej dráhy sú potrebné najme-
nej 3 pozičné pozorovania z róznych 
nocí, kométa nedostala definitívne 
označenie a nedostala sa do základ-
ných kometárnych katalógov. 

Kométu 1902c = 1902 II objavil 
Grigg v Thames na Novom Zélande 
22. 7. 1902 a pozoroval ju tiež iba on 
sám, po necelé dva týždne. Tentoraz 
sa dala vypočítat iba približná para-
bolická dráha. Až po 3 dalších ne-
pozorovaných návratoch ju nezávisle 
objavil Skjellerup v Rosebanku (J. 
Afrika) 17. 5. 1922. Spojením návra-
tov sa zistilo, že jde o periodickú 
kométu s druhou najkratšou obež-
nou dobou, necelých 5 rokov. Od-
vtedy sa pozoruje pri každom pre-
chode perihéliom, naposledy v r. 
1982. 

Identifikáciu Ponsovho pozorova-
nia z r. 1808 s kométou P/Grigg—
Skjellerup umožnili výpočty dyna-
mickej histórie všetkých periodic-
kých komét, na ktorých sme spolu-
pracovali s Ústavom teoretickej 
astronómie AV ZSSR v Leningrade 
a s Ústavom kozmickej astrofyziky 
CNR v Ríme. Pre ilustráciu: extra-
polácia nerušenej dráhy z r. 1902 by 
pre rok 1808 dala odchýlku temer až 
2,5 roka, t. j. o polovicu obehu, vý-
počty rušenej dráhy (s pniblíženiami 
k Jupiteru v r. 1881, 1845 a 1809) 
zredukovali túto odchýlku na menej 
ako 2 dni; a ident~fikácia kométy —
napriek tomu, že sa zakladá iba na 
hrubej kresbe — umožnila spresnit 
čas prechodu perihéliom v r. 1808 na 
± 1 hodinu. Pomerne vysoká pres-
nosí je daná tým, že kométa bola 
v čase Ponsových pozorovaní velmi 
blízko Zeme, vo vzdialenosti 0,12 
AU. Pre pozorovatelov severnej po-
logule išlo o najpniaznivejšiu polohu 
za posledné dye storočia. Rekon-
štrukcia zdanlivého pohybu v r. 1808 
vysvetluje krátke obdobie viditel-
nost] (po niekolkých dňoch prešla 
kométa príliš daleko na juh, blízko 
k Slnku, a blížil sa k nej Mesiac po 
spine) i neobyčajnú zdanlivú velkost 
(malá vzdialenosť od Zeme). Pri pri-
jatom čase prechodom penihéliom 
(.1808 marec 17,10) sa tni nezávislé 

integrácie odchyIujú od kresby o me- 
nej ako 1°, čo bol Ponsom odhad-
nutý pniemer komy. Aj napriek ča-
sovému odstupu 94 rokov, za ktorý 
kométa 19-krát obehla okolo Slnka 
a trikrát sa stretla s Jupiterom, je 
súhlas taký prekvapujúco dobrý, že 
identifikácia je nesporná. 
Súhlas navyše dokazuje, že negra- 

vitačné efekty v pohybe kométy, vy-
volané raketovým pósobením uni- 
kajúceho plynu a prachu, boli v mi- 
nulom storočí velmi slabé a stále. 
Také sú aj v tomto storočí. Svedčí to 
o velmi pokročilej tvorbe kóry na 
povrchu kométy, a pravdepodobne 
aj o jej pomalej rotách. 

Na rozdiel od Halleyovej kométy, 
u ktorej sa podarilo predošlé návra-
ty identifikovat až do dávnej minu- 
lostj, je identifikácia ostatných, ove- 
la slabších krátkoperiodických komét 
velmi vzácna. Rekord v tomto sme-
re držala po dlhý čas P/Tuttle-Gia- 
cobini-Kresák, ktorú sa po objave 
v roku 1951 podarilo identifikovat 
s jej dvoma návratmi v r. 1858 a 
1907, teda až 17 obehov dozadu (to-

tožnost zistili nezávisle Kresák, Cun-
ningham a Dubjago). Takisto 17 o-
behov dozadu predstavovala Naka- 
nova identifikácia P/Peters-Hartley, 
spojením nezávislého objavu z r. 
1982 s prvým pozorovanjm v r. 1846. 
Identifikácia kométy P/Grigg-Skjel- 
lerup prekrýva 19 obehov a líši sa 
od predošlých v tom, že predtým 
nebola známa ani približná dráha. 
Stavia túto kométu na druhé miesto 
v počte obehov medzi prvým a po- 
sledným pozorovaním: 1. P/Encke — 
61 obehov, 2. P/Grigg-Skjellerup — 
36, 3. P/Halley — 30, 4. P/Pons-Win- 
necke — 29, 5. P/Tuttle-Giacobini- 
Kresák — 23 atd. Súčasne je aj na 
druhom mieste v sumárnom osvite 
Slnkom od prvého pozorovania, kto- 
rý je smerodatný pre postup jej vy- 
hasínania a zániku. 

Z tohto hladiska je velmi zaují- 
mavé, že nové spracovanie fotomet- 
rických údajov vyvrátilo doterajšie 
predstavy o prudkom postupnom po- 
klese absolútnej jasnosti P/Grigg- 
Skjellerup, unčenom jnými autormi 
až na 7 magnitúd za storočie. Nové 
spracovanie,so zahrnutím pozorova- 
nia z r. 1808, ukazuje prakticky ne-
rozlí"sitelný pokles, o 0,1 ±0,3m za 
storočie, prekrytý nepravidelným ko-
lísaním o -I- O,6m pni jednotlivých 
návratoch. Tento výsledok potvrdil 
staršie záveny dr. Kresáka o velmi 
pomalom sekulárnom poklese jas-
nosti periodických komét, o ktorých 
sa pred 10-20 rokmi dost diskuto-
valo a až neskór sa začali pokladai 
za správne. 

V. PORUSČAN 

Pomalé starnutie komét prerušujú neočakávané výbuchy doslal neobjasne-
ného póvodu, pri ktorých kométa móže na niekolko dní zvýšit svoju jasnost 
až viac ako tisícnásobne. Doslal najvičší takýto výbuch je zaznamenaný na 
snímke kométy P/Tuttle-Giacobini-Kresák, ktorú získal M. Antal 30-cm as-
trografom observatória Ar SAV na Skalnatom Plese 6. júla 1973. (Na vr-
chole výbuchu bola kométa viditelná volným okom, pri jej návrate k Sluku 
o 11 rokov neskór sa ju však nepodarilo nájsf ani velkými fotografickými 
dalekohladmi.) 
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DOKUMENTY 
spred štvrtstoročiä 

(3. časí) 

Vojenský pilot, 24-ročný Valen-
tin Vasilij evič Bondarenko — naj-
mladší v prvom oddieli kozmonau-
tov — zahynul. Nie vo vesmíre, 
ale na Zemi. Stalo sa to 23. marta 
1961. 

V ten deň sa končil jeho pobyt 
v pretlakovej komore. Je to expe-
riment, pri ktorom kozmonauta 
testujú počal desiatich dní v izo-
lácii, v úpinom tichu. Tlak v ko-
more bol znížený a vykompenzo-
vaný váčším obsahom kyslíka. 
Pokus končil a Valentin si odlepo-
val z tela snímače a miesta, kde 
ich mal upevnené si pretrel va-
tou namočenou v liehu, ktorú —
nevšimnúc si — odhodil na zapnu-
tú špirálu variča. V kyslíkom pre-
sýtenej atmosfére maličkej pre-
tlakovej komory okamžite vzblkli 
plamene. Na Valentinovi začala 
horiet tréningová kombinéza, ale 
nič nesignalizoval a snažil sa uha-
sit plamene sám. Lekár, ktorý mal 
službu, nemohol okamžite otvorit 
hermeticky uzavreté dvere, lebo 
najskór boto treba upravit tlak 
v komore na vonkajšiu hodnotu. 
Vyžadovalo to niekoIko sekúnd. 
Ked Valentina vytiahli, ešte bol 
pri vedomí a celý čas opakoval: 
„Sám som si na vine, nikoho ne-
obviňujte..

Osem hodín lekáni zápasili o je-
ho život, ale zachránit sa im ho 
nepodarilo. Zomrel na šok z popá-
lenin. 

X X X 

V priebehu roku 1960 sa spo-
medzi dvadsiatich členov oddielu 
kozmonautov sformovala „šestor-
ka" najnádejnejších kandidátov na 
prvý kozmický let. Okrem Gaga-
rina — ktorý vtedy ešte nebol 
v skupine kandidátom číslo 1 —
boli v šestke Titov, Nikolajev, Po-
povič, Bykovskij a Nelubov. 

Karpov mi hovoril, že v róznych 
etapách prípravy dával prednost 
najskór Popovičovi, potom Tito-
vovi. Ďalší kandidát — Nelubov 
— sa zas páčil Raušenbachovi. Aj 
Karpov si na NeTubovi cenil naj-

rn , bystrosí, temperament, schop-
nost dodržat slovo, avšak videl 
i jeho nedostatky — úsilie byt za 
každú cenu prvý, nedostatok se-
bakritiky. 

Titov bol imponujúci najmi svo-
jou priamosEou. Ak sa dostal do 
úzkych, nikdy sa nevykrúcal, ne-
snažil sa ospravedlnit za každú 
cenu. Na druhej strane bol však 
mimoriadne impulzívny. Ak ne-
uspel, tažko sa ovládal. Titova si 
vysoko cenil aj Galiaj, ktorý o tom 
hovoril KoroTovovi. Samotný Ko-
roTov však očividne dával pred-
nost Titovovi, ale ešte viac Gaga-
rinovi. Leonov sa domnieva, že 
Gagarin sa Korolovovi zapáčil 
ešte v čase prvej cesty do kon-
štrukčnej kancelárie. Jazdovskij 
rozprával, že raz mu KoroTov po-
vedal o Gagarinovi: „Páči sa mi 
tento chlapec . . ."-

Bykovskij spomína, že prvý raz 
o tom, že poletí prvý Gagarin, ho-
vorili v lietadle, kecl „šestka" ob-
hliadala predpokladané miesto 
pristátia Vostoku pod Saratovom. 
Gagarin sa vtedy začudoval: „Pre-
čo ja?" 

XXX 

Byt prvým sa velmi snažil Gri-
gorij Neljubov. A možno práve 
táto priveIká snaha mu bola pre-
kážkou, aby sa ním aj stal. 

Podia svedkov všetkých týchto 
udalostí, NeTjubov bol mimoriadny 
človek. Výborný letec, športovec, 
ktorý vynikal aj svojím širokým 
rozhIadom, imponujúcou vitalitou, 
pohotovostou reakcií i prirodze-
ným šarmom, ktorý mu pomáhal 
velmi rýchlo nájst s Tudmi spo-
ločný jazyk. 

Povedané Šoninovými slovami, 
bol to otvorený mládenec. Nikto, 
okrem Neijubova, sa tak nedoká-
zal „dohovárat" s lekármi, pred-
nášateImi, trénermi. Mal schop-
nost očarit, inokedy zas svojho 
spolubesedníka napriek jeho vóli 
vtiahol do svojich osobných zále-
žitostí a urobil ho svojím spojen-
com a pomocníkom. 

Bol to figliar a vtipkár, „duša 
kompánie", milovník hlučnej zá-
bavy, skrátka, „macher". Jedno-
ducho však, psychológovia uňho 
spozorovali stále váčšiu túžbu byt 
stredobodom pozornosti, egocen-
trizmus, ktorý mu bránil zladit 
vlastné záujmy so záujmami veci. 

Napokon sa stal druhým Gaga-
rinovým náhradníkom (po Titovo-
vi), Noci sa o tom oficiálne neh•o-
vorilo. 

V čase Gagarinovho štartu ho 
na rozdiel od Titova neobliekali do 
skafandru, ale viezol sa na štart 
v tom istom autobuse a sprevádzal 
Jurij  až po raketu. Podia vše-
obecnej mienky kozmonautov Ne-
Tjubov určite mohol letiet do koz-
mu v prvej šestke. 

Ale nestalo sa tak. Grigorij do-
platil na svoje „machrovanie". 
Stalo sa to krátko po lete Ger-
mana Titova (6. a 7. augusta 1961). 
Konflikt s vojenskou hliadkou, 
ktorá zadržala NeIjubova, Anike-
jeva a Filatieva na železničnom 
nástupišti, drzá nafúkanost na ve-
liteTstve, hrozili hlásením veleniu. 
Vedeme Strediska pre prípravu 
kozmonautov uprosilo dozorného 
na veliteIstve, aby hlásenie nepo-
sielal. Ten sa dal obmákčit, avšak 
žiadal, aby sa NeTjubov osprave-
dlnil. NeTjubov odmietol. Hlásenie 
šlo vyššie. Rozhnevaný Kamanim 
nariaclil vyradit všetkých troch. 

Osud Grigorija Neljubova skon-
čil tragicky. Z oddielu kozmonau-
tov ho odvelili k jednej leteckej 
jednotke na Ďalekom východe. 
A hla — Gagarin a Titov, po nich 
Nikolajev, Popovič, Bykovskij —
včerajší priatelia — už lietali 
v kozme! Dokonca aj Komarov, 
ktorý nebol v ich šestke, už letel! 
A on?! NeTjubov všetkým rozprá-
val, že aj on bol kozmonautom. 
Dokonca Gagarinovým náhradní-
kom! Zdaleka nie všetci mu ven-
li. Prežíval duševnú krízu .. . 

Vo výpise z hlásenia som si pre-
čítal (uvádzam doslova) : „18. feb-
ruára 1966 bol v opitom stave 
usmrtený idúcim vlakom na želez-
ničnom moste stanice Ippolitovka 
Dialnovýchodnej železnice." 

Jednoducho, nemel dost síl uro-
bit svoj život takým šťastným a 
zaujímavým, ako sa začal... 

XXX 

Kozmonauti hovoria, že Anike-
jev a Filatiev, ktorí boli vylúčení 
z oddielu spolu s NeTjubovom, do-
platili na jeho macherstvo. Boll 
to pokojní, vyrovnaní chlapci, ni-
jakí výtržníci. Ako sa vraví, „po-
horeli za kompániu". Neskór mu-
sel z oddielu odíst aj Mars Rafl-
kov. 

Všetci, čo odišli z oddielu koz-
Vojenských vzdušných sil. Ivan 
Nikolajevič Anikejev sa s letec-
tvom nerozlúčil až do odchodu na 
dóchodok. Žije v meste Bežecke 
v Kalininskej oblasti. Valeňtin 
Ignatievič Filatiev, ktorý ešte pred 
nástupom do letectva skončil pe-
dagogické učilište, odišiel neskór 
do zálohy a usadil sa v Orle. Aj 
on už je dnes na dóchodku. Mars 
Zakirovič Rafikov veta lietal v ob-
lasti Karpát a Zakaukazska. Ro-
bil náročné skúšobné lety, raz sa 
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Prvý oddiel sovietskych kozmonautov krátko po lete Jurija Gagarina na dovolenke v Soči (máj 1961). Fotografia 
bola poprvýkrát publikovaná tohto roku, v denníku Izvestija 2. apríla a súčasne s ňou boll uverejnené mená čle- 
nov prvého „gagarinovského`° oddielu kozmonautov. V prvom rade (zTava) : P. Popovič, V. Gorbatko, E. Chrunov, 
J. Gagarin, S. KoroTol s manželkou (na kolenách má dcérku P. Popoviča Natašu), E. A. Karpov — vedúci skupiny 
kozmonautov, dalej N. K. Nikitin — tréner parašutizmu a lekár E. A. Fedorov. V druhom rade: A. Leonov, A. Ni-
kolajev, M. Rafikov, D. Zaikin, B. Volynov, G. Titov, G. Neljubov, V. Bykovskij, G. Šonin. V poslednom rade V. 
Filatiev, I. Anikejev, P. BeTjajev. Oddiel kozmonautov mal póvodne 20 členov. Na snímke už nie sú štyria z nich: 
V. Bondarenko (zahynul 23. 3. 1961), V. Komarov, ktorému lekáni zistili arytmiu srdca, ako aj další dvaja koz- 
monauti — V. Varlamov a A. Kartašov — ktorí museli opustit oddiel kvóli zdravotnému stavu (pozn i predošlú 
čast článku v Kozmose 5/86). 

musel aj katapultovat. Ked sa roz-
lúčil s letectvom, usadil sa s roďi-
nou v Alma-Ate a pracoval v sta-
vebnom kombináte. 

O čom teda hovoria tieto neve-
selé príbehy? Predovšetkým o ná-
ročnosti, s akou pristupovali 
v Stredisku k výberu kozmonau-
tov. „Ťažko sme prežívali ich od-
chod," píše Georgij Šonin. „A nie-
len preto, že to boli dobrí chlapci. 
naši priatelia. Na ich príklade sme 
videu, že život je boj, že nikto ne-
dostane žiadne úlavy a nemožno 
čakat nijakú blahosklonnost. Zo-
stalo nás menej, viac sme sa zom-
kli." 

Strancka principiálnost, vojen-
ská disciplina, otvorená súdružská 
kritika sa stali normami života 
v Stredisku pre prí,pravu kozmo-
nautov našich dni. Jedno ducho, 
nestačilo byt silným mládencom 
a vzdelaným odborníkom. 

Posledný z kandidátov na koz-
monauta, ktorému nebolo súdené 
letiet do vesmíru, bol Dmitrij Zai-
kin. Kecl pred letom Voschodu 2 
ochorel BeTjajevov náhradník Vik-
tor Gorbatko, stal sa náhradní-
kom Zaikin. Možno by sa dostal 
do posádky prvých Sojuzov, ale 
v apríli 1968 mu lekáni zistili ža-

lúdočný vred, takže s letom do 
kozmu sa musel rozlúčit. Ostal 
však v Stredisku. Neskór, už 
v hodnosti plukovníka, bol Dmitrij 
Alexej evič Zaikin vedúcim inži- 
nierom prípravy kozmonautov pre 
technologické experimenty. 

X X X 
Riziká kozmonautiky spočívaj ú 

nielen v letoch samotných. Tra-
gické udalosti sa stávajú aj pri tré-
ningoch, na Zemi. Za podobných 
okolností, ako zahynul v roku 1961 
V. Bondarenko, tragicky skončila 
o šest rokov neskór trojica ame-
rických kozmonautov: V čase po-
zemných skúšok v atmosfére pre-
sýtenej kyslíkom zhoreli v kabíne 
kozmickej lode posádka Apollo 1. 
Virgil Grissom, Eduard White a 
Roger Chaffee. Zahynuli skór, ako 
stačili otvorit príklop. Pni prípra-
ve na kozmický štart zahynula aj 
základná posádka Gemini 9 EL1iot 
Sea a Charles Besset. V čase prí-
pravy zahynuli astronauti Clifton 
Williams a neskór Robert Lauren-
ce. Williams bol náhradníkom pre 
Apollo 9 a pripravoval sa na let 
Apollo 12. Mal byt štvrtým člo-
vekom, ktorý mal vstúpit na Me-
siac. 

Počas tréningového letu sa re-
aktívne lietadlo astronauta Free-
mana zrazilo s husou. Freeman sa 
katapultoval, ale lietadlo nebolo 
v dostatočnej výške, takže kozmo-
naut zahynul. 

Možno také niečo predvídat? 
Bolo možné predvídat smrt Jurij 
Gagarina a jeho inštruktora Vla-
dimíra Seregina počal rutinného 
tréningového letu? 

Všetky tieto tragické udalosti 
nie v kozme, ani počas štartu, nie 
v ohnivom vetre pristávania — ale 
počas tréningu. Obyčajného tré-
ningu. 

V roku 1967 po smrti Vladimíra 
Komarova (zlyhal padákový sys-
tém novej kozmickej lode Voschod 
1 — pozn. prekl.) .som besedoval 
s Jurijom Gagarinom. Rozhovor 
bol publikovaný v Komsomolskej 
Pravde a prevzali ho potom mno-
hé noviny na svete. Vtedy pove-
dal: Nič sa nedáva do daru. Ani 
jedno víta7stvo nad prírodou ne-
bolo bezbolestné. Začali sme si 
osvojovat vesmír. . . Sadneme do 
kabín nových lodí a poletíme k no-
vým obzorom . . . 

Jurij zahynul skór ako uplynul 
rok od nášho rozhovoru. . . 

(Konec) 
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Co sú kozmické struny? Sú to 
vlákna — akési trhliny v stavbe 
priestoročasu — ktorých existenciu 
predpokladajú fyzici elementárnycn 
častíc a kozmológovia v teórii velké-
ho zjednotenia pri popisovaní počia-
točných štádií vývoj  vesmíru. Tieto 
vlákna by mali byt nepredstaviteine 
tenké (10-32 metra), extrémne hmot-
né (jeden meter dl*ky by mal mat 
hmotnost 1021 kg) a velmi napáté 
(1041Nm 2). Z toho plynie, že takéto 
vlákno maže existovat len nekonečne 
dlhé, alebo len v tvare slučky. Keby 
mata kozmická struna dva volné kon-
ce, bleskove by sa zmrštila do bodu 
a zanikla by. Ak sú tieto úvahy 
správne a odzrkadiujú správanie 
prírody, mall sa takéto struny vy-
tvárat vo zvýšenej miere počal big 
bangu. Je podozrenie, že uzatvorené 
slučky strún sa mohli stat gravitač-
nými zárodkami pre zhromaždovanie 
prvotnej hmoty do galaxií v počia-
točných štádiách vývoj  vesmíru. 
Nekonečné struny by mall existovat 
aj v súčasnosti, avšak len v dósled-
ku ich extrémne malej hrúbky, ne-
mali by byt viditelné. 
A predsa! Ukazuje sa, že takéto 

vlákno by sa dalo vo vesmíre vysto-
povat. Bobo by to možné pomocou 
tzv. gravitačnej šošovky, javu, v dó-
sledku ktorého sa vzdialený kvazar 
zobrazí na oblohe ako dva objekty. 
V tejto súvislosti je zaujímavá dvo-
jica kvazarov 1146 ± 111B a C, ktoré 
sa nachádzajú v súhvezdí Leva, ne-
ďaleko od hranice so súhvezdím Pan-
ny. Prvýkrát ich študoval koncom 
70-tych a začiatkom 80-tych rokov 
Cyril Hazard z univerzity v Cambrid-
ge, ktorý .spolu so svojiml kolegami 
objavil okrem týchto kvazarov aj 
dalšie tni, a to na ploche ss prieme-
rom osem oblúkových minút. Už ta-

Ezistujú 
I(ozmické 
struny? 
kéto zhustenie kvazarov na relatívne 
malej ploche je zvláštne; keci navyše 
Hazard s Haltonom Arpom z observa- 
tória na Mount Wilson získali spek- 
trum objektov 1146-I-111B a C, uká-
zalo sa, že oba kvazary majú presne 
rovnaký červený posun rovný 1,01. 
Znamená to, že oba objekty sa od nás 
vzdaiujú rýchlosťou rovnou 60 % 
rýchlosti svetla a obidva ležia prav- 
depodobne v rovnakej vzdialenosti. 
Takéto páry kvazarov s rovnakým 
červeným posunom často naznačuj 
existenciu tzv. gravitačných šošoviek, 
ktorými je svetlo j edného objektu 
rozštiepené do niekoikých zvázkov 
gravitačným poi'om velmi hmotného 
telesa ležiaceho medzi nami a zdro- 
j om svetla. Šošovky nielenže vytvá- 
rajú viacnásobné obrazy, ale tiež 
móžu zosilňovat jasnost objektov. 
Takéto vysvetlenie objektu 1146-I- 
111B a C však narážalo na jednu váž- 
nu prekážku. Obrazu B a C sú totiž 
na oblohe od seba vzdialené 157 ob-
lúkových sekúnd, čo je 20-krát viac 
než v prípade potvrdených gravitač- 
ných šošoviek. Hazard a Arp si ne- 
vedeli predstavit, aké teleso by moh-

obraz C 
... 

'v 
obraz B 

Schematické znázornenie efektu gravitačnej šošovky: Medzi 
Zemou a vzdialeným kvazarom leží superhmotný objekt 
(označený otáznikom). V jeho gravitačnom poli nastáva ohyb 
svetla, a preto kvazar pozorujeme na obloho ako dva samo-
statné objekty. leh nápadná podobnost — rovnaký červený 
posun a takmer zhodné spektrum — vedle astronómov k pred-
pokladu, že v skutočnosti sú to len dva obrazy jedného ob-
jektu. Kvazary v súhvezdí Leva nic sú prvým pozorovaným 
prípadom gravitačnej šošovky (pozn i Hozmos 6/1982). Uni-
kátna je však ich vzájomná vzdialenost na oblohe — až 157 
oblúkových sekúnd. Taký velký ohyb svetla móže spósobit 
len mimoriadne masívny objekt — snáď hypotetická kozmic-
ká struna. 
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lo vytvárať jav gravitačnej šošovky, 
aby spósobilo až taký velký ohyb 
svetla. 

Od tohto momentu stránky odbor-
ných časopisov o probléme objektu 
1146+111B a C mlčali. Až vo februá-
ni 1986 mlčanie prerušil astronóm 
Bohdan Paczyriski z Princetonu, kto-
ný oživil šošovkový model v novej 
podobe. Podia predpovedí teoretic-
kých fyzikov sa v okolí kozmickej 
struny zakrivuje priestor tak, že sve-
telné lúče prechádzajúce týmto prie-
storom sa móžu jeho vplyvom odklo-
nit až o niekoiko uhlových minút. 
(Objekty 1146+111B a C sú vzdiale-
né 2,6 •oblúkových minút.) 

V máji 1986 astronóm Edwin Tur-
ner, tiež z Princetonu, spolu so spo-
lupracovníkmi oznámil, že urobili 
nové pozorovania týchto dvoch kva-
zarov pomocou 4-metrového telesko-
pu na Kitt Peaku. Potvrdili nielen 
ich identický červený posun, ale aj 
spektroskopickú podobnost, ktorá je 
vácčšla ako u všetkých doteraz zná-
mych šošovkových systémov (pozni 
obr.). Zdalo sa teda, že dva kvaza•ry 
sú skutočne iba obrazom toho istého 
objektu. Otázka jeho vysvetlenia 
však zostáva otvorená. 

Existujú síce aj menej exotické vy-
svetlenia pozorovaného jPavu, než je 
kozmická struna, ale tie narážajú na 
vážne problémy. Jav gravitačnej šo-
šovky by mohla spósobovat aj ma-
sívna °kopa galaxií. Mala by sa však 
dat zlatit fotograficky pni dlhších 
expozíciách. Pozorovania ale nič po-
dobné neodhalili. Druhá možnost je, 
že efekt gravitačnej šošovky spáso-
buje čierna diera. Také teleno by 
však muselo byť 1015-krát hmotnejšie 
ako naše Sluko a milionkrát hmot-
nejšie ako čierna diera predpoklada-
ná vo vnútri samotného kvazaru. 

500 600 
VLNOVÁ DLŽKA (nm) 

700 

Podobnost spektier oboch kvazarov — Hazard 1146 •+ 111B 
a C — je silným dókazom v prospech tvrdenia, že v skuteč-
nosti ide o dva obrazy toho istého objektu, teda jav gravi-
tačnej šošovky. 
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Ťažko si predstavií, odkiraT by sa vza-
lo také monštrum. 

Nedávno sa objavili pochybnosti 
aj o tom, či sú spomínané objekty 
skutočne obrazmj jedného zdroj a. 
John Huchra z Centra pre astrofy-
ziku zistil zretefný r'ozdiel v spek-
trách kvazarov B a C v rozmedzi 
vinových dlžok 320 až 450 nanome-
;rov, hlavne v intenzite emisných čiar 
.hlíka a železa. Neskór dal i astro-

7ómovia — Peter Shaver a S. Cr1-
;tiani, ktorí skúmah infračervené 
:iareme týchto objektov na Európ-
~kom južnom observatóriu v Chile —
nformovali, že aj oni zlatili značné 
'ozdiely v intenzite vodíkových čiar. 
~načj to, že treba predpoklad gravi-
ačnej šošovky zavrhnút a uvažovat, 
h .jde o dva rozdielne kvazary? Nie! 
Práve preto, že obidva kvazary sú od 
zeba vzdialené, dráhy ich svetelných 
Lúčov móžu mat rozdielnu dlžku —
až o 1000 svetelných rokov. mými 
~lovami, možno pozorujeme dva 
)brazy toho jatého kvazaru, avšak 
rozdielneho veku. Rozdiel móže byt 
až 1000 rokov. Kedže spektrá kvaza-
rov sa časom menia, pozorovania ne-
vylučujú, že póvodcom týchto dvoch 
róznych obrazov je jeden kvazar. 

Po intenzívnej práci teoretikov sa 
ukazuje, že medzi dvoma alternatí-
vami — masívnej čiernej diery a 
kozmickej struny — by bob o možné 
rozhodnút na základe pozorovania 
relitkového žiarenia. Masívria čierna 
diera by sa mala prezradit ako velká 
„čierna škvrna" s priemerom najme-
nej 0,1 oblúkovej sekundy na koz-
mickom pozadí, čo by malo byt po-
zorovateIné rádioastronomickým sy-
stém~om VIA (Very Large Array). 
Taktiež kozmická struna by sa mala 
prejavit na reliktovom žiarení (teplo-
ta 2,7 K), a to tým, že na jednej 
strane struny by mala byť teplota 
žiarenia mierne zvýšená a na druhej 
mierne znížená. Naviac bolí vypočí-
tané možné polohy pre obrazy dal-
ších kvazarov v blízkosti 1146+111B 
a C v prípade, že zobrazujúcim ob-
jektom je kozmická struna (pozni 
obr.). Autor výpočtov Richard Gott 
z Princetonu upozornil, že zatial nic 
ni známe obrazy kvazarov danej sku-
piny, ktoré by potvrdzovali predpo-
klad kozmickej struny. VzápStí na to 
Anthony Tyson z Bellových labora-
tóru a Craig GuUixson z Lowellovho 
observatória oznámili, že našli tni 
modré objekty, ktorých poloha je 
shodná s niiestom, kde Gott predpo-
vedal obrazy dalších kvazarov. Táto 
oblast oblohy bola pozorovaná aj in-
fračerveným dalekohTadom a na zá-
ilade toho Gullixon vyslovil predpo-
ilad, že objekt, ktorý spósobuje jav 
travitačnej šošovky nemusí byt nič 
xotického, ale hviezda typu M. 
Vidíme, že na konečnú verziu o 

oodstate záhadných objektov v sú-
hvezdí Leva si budeme musiet ešte 
počkat. Určíte viac sa dozvieme po 
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V južnej časti súhvezdia Leva, vyznačenej obdlžnikom, nachádza sa kopa kvaza-
rov, medzi ktorými je aj najnovší kandidát na gravitačnú šošovku — dvojica kva-
zarov Hazard 1146 -j- 111B a C. Na fotografii tejto oblasti oblohy (dolu), je leh po-
loha vyznačená písmenami. Sípkami sú označené áalšie kvazary tejto kopy. Ak 
sa skutočne touto oblasfou oblohy tiahne kozmická struna (označená šedým pásom 
na obrázku vpravo), potom by sa na miestach, vyznačených malými obdlžnikmi 
mall nájst zdvojené obrazy ďalších kvazarov. Kvazary na obr. vpravo nic sú ozna-
čené katalógovým číslom, ale hodnotou svojho červeného posunu. Skúmaná dvo-
jica je súčasne označená aj písmenami B a C. 

.—C 

pozorovaniach, ktoré plánuj  astro-
nómovia do konca roku 1986. Majú 
sa získat spektrá nových objektov —
troch modrých a jedného červeného 
— pomocou 5-metrového dalekohPa-
du na Mount Palomare, ako aj po-
mocou teleskopu MMT (Multiple Mir-
ror Telescope — dalekohTadu s viac-
násobným zrkadlom). Súčasne Ber-
nard Burke plánuje rádioastronomic-
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ké pozorovania pomocou VLA. 
Možno že už po ukončení tohto pro-
gramu do dozvieme, či predpoklad 
o existenci kozmických strún bol 
opodstatnený a či sme sa v snahe 
o lepše pochopenje prírody dostali 
zasa o króčik Balej. 

Podia Sky and Telescope 8/1986 
a Science Vol. 232 spracovali 
A. Kučera, D. Novocký a M. Saniga 
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NA TAZKV ČASOPISU KOZMOS ODPOVEDA 
NOVÝ PREDSEDA SAS PRI SAV 

Úlohy astronomickej 
společnosti 

Slovenská astronomická spoločnost 
pri SAV sa rozhodla „vyvinút maxi-
málne úsilie o realizáciu výstavby 
hvezdárne a planetária v Bratislave". 
Ako nový predseda SAS pri SAV 
domnievate sa, žé toto úsilie móže 
viest k výsledku? Bratislavčania, 
zdá sa, už viac-menej rezignovali a 
tvrdia, že myšlienku výstavby a pla-
netária po toTkých márnych poku-
soch už z nás nikto nepresadí. 

— Nedokážem zatiaT posúdit, či sa 
pre vybudovanie hvezdárne a pla-
netária v Bratislave urobilo všetko 
— a čo by sa mohlo urobit teraz. Isté 
však je, že ako Bratislavčan a astro-
nóm sa nemóžem zmierit s tým, že 
Bratislava by natrvalo mala byt je-
diným hlavným mestom v Európe, 
ktoré nemá ani hvezdáreň, ani pla-
netárium, pričom mé, podstatne 
menšie slovenské mestá už dávno 
majú dobre vybudované astronomic-
ké zariadenia. Hvezdáreň a plane-
tárium je napríklad v Hurbanove, 
ktoré má 8 tisíc obyvatelov a uži-
tečnost tohto zariadenia pre vzde-
lávanie a výchovu obyvatelstva k ve-
deckému svetonázoru je nesporná. 
Nádherné planetárium je v areáli 
prešovskej hvezdárne a v Košiciach, 
kde sa postavilo prvé planetárium 
na Slovensku, stavajú teraz už dal-
šie, ktoré má byt otvorené v prie-
behu budúceho roka. 

Čím to je, že mohol nastat takúto 
stav? 

Myslím, že Bratislavčania, ak by 
si pine uvedomovali, o čo sú ochu-
dobnení v oblasti kultúry a vzdelá-
vania tým, že planetárium nemajú, 
vznikla by verejná mienka, ktorá by 
nedovolila, aby tento problém na 
roky zaspal. Ilustrujme si to na prí-
pade Košíc. Tým, že sa postavilo pr-
vé malé planetárium na Slovensku 
získali učitelia prírodopisu a fyziky 
možnost zájst so žiakmi do planetá-
ria, kde im názorne demonštrujú na-
príklad vznik zatmení Slnka a Me-
siaca, zdanlivý pohyb planét po ob-
lohe a dalšie javy, ktorých pochope-
nie patrí k základnému vzdelaniu. 
Určité partie učiva kladú nároky na 
predstavivost a vysvetlovat leh iba 
za pomoci tabule a kriedy je nielen 
tažké, ale aj nezáživné. Tým, že už 
jedna generácia obyvatelovi Košíc 
počas svojich školských rokov doce-
nila výhody, ktoré poskytuje plane-
tárium, nikomu tu netreba vysvetIo-
vat, prečo sa má postavit aj dalšie, 
váčšie a modernejšie. Mnoho Brati-
slavčanov však ani nevie, načo vlast-
ne planetárium je — a preto ani ne-
pocitujú, do akej mierv nášmu mes-
tu chýba. A navyše, nejde len o Bra-
tislavčanov. Ak v meste, kde sú tisíce 
vysokoškolákov, chýba planetárium, 

Doc. RNDr. Pavol Paluš, CSc., zástupca ve-
dúceho Katedry astronómie, geofyziky a me . 
teorológe a vedúci Oddelenia astronómie na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, bol zvolený do 
funkcie predsedu Siovenskej astronomickej 
spoločnosti pri SAV. Položili sme mu preto 
niekoTko otázok, súvisiacich najmš, s hlavný-
mi úlohami, ktoré Slovenská astronomická 
spoločnost prijala na svojom IX. zjazde. 

trpí tým aj kvalita výučby budúcich 
učiteTov fyziky, ktorí by mali z as-
tronómie dostat solídne základy. Ak 
raz majú viest svojich žiakov k záuj- 
mu o fyziku, je velká strata, ak pri 
prebúdzaní záujmu o tento predmet 
nevyužijú astronómiu. 

Dlhé roky ste vykonávali funkciu 
predsedu Pedagogickej komisie S10- 
venskej astronomickej spoločnosti pri 
SAV, ktorá sa hodne angažuje do 
skvalitňovania vyačovania astronó-
mie. Podarilo sa docielit nejaký Po-
krok v riešení týehto problémov? 

Myslím, že po akciách, ktorých 
spoluporiadateTom bola aj naša Spo- 
ločnost, už sa mnohých pedagógov 
a kompetentných pracovníkov z ob-
lasti školstva podarilo presvedčit 
o tom, že naše snahy o skvalitňova- 
nie vyučovania astronómie nijako 
nevypiývajú zo sebeckého prefero- 
vania vlastného odboru, ale z úpnim- 
ného presvedčenia, že astronómia 
svojou prítažlivostou vyvoláva zá- 
ujem žiakov o fyziku a prírodné 
vedy vóbec. Začiatkom marca kona-
la sa priamo v priestoroch pražské-
ho planetária konferencia o vyučo-
vaní astronómie, ktorej spoluporia- 
dateTom bola aj naša Spoločnost. 
Súčasne s konferenciou prebiehala 
aj prehliadka programov pražského 
planetária, ktoré bnilantne predvied- 
lo, aké úžasné možnosti má pre 
vzdelávanie — a zdaleka nie iba 
v astronómii — velkolepá učebná po- 
mócka, akou je planetárium, ktoré 
dáva človeku pocit príjemného zá-
žitku, a pritom mu umožňuje získat 
množstvo vedomostí a informácií. 
Po takejto akcii nebolo treba o nut-

nosti planetária v každom viičšom 
meste nikoho presviedčat. 

Na pražskej konferencii skutočne 
bola atmosféra, v akej by sa vyniešil 
aj problém bratislavského planetá-
ria. Stálo by snád za to usporiadat 
takúto prehliadku pre pracovníkov, 
kompetentných rozhodnút o budúc-
nosti astronomického stánku v na-
šom hlavnom meste. Avšak diskusie 
na konferencii dospeli aj k tomu, že 
ani tie najlepšie učebné pomócky —
počínajúc knihami a končiac plane-
tániom — nezlepšia úroveň vyučova-
nia astronómie, ak chýba další dó-
ležitý článok — zametený, vzdelaný 
a rozhTadený učitel. 

Čo sa týka astronómie, konštato-
valo sa s poTutovaním, že nie je 
medzi našimi učiteTmi na stredných 
školách veTa takých, ktorí by splňali 
tieto nároky a dokázali podchytit 
záujem žiakov. 

V tomto probléme sa od konštato-
vania prikročilo aj k riešeniu: na 
našej fakulte sme zaviedli, a to po-
čínajúc už týmto školským rokom, 
postgraduálne štvorsemestrálne štú-
dium astronómie, aby sme dali mož-
nost aj učiteTom stredných škól do-
pinit si nové poznatky, ktoré tak 
rýchlo pribúdajú v tomto odbore. 
Záujem o toto štúdium nás presvied-
ča o tom, že mnohí vítajú túto mož-
nost. Zdá sa, že o užitočnosti poznat-
kov z astronómie pri vyučovaní fy-
ziky nebude treba postupom času 
nikoho presviedčat. 

Ktoré úlohy Slovenskej astrono-
mickej spoločnosti považujete v na-
sledu júcom období za najdMežitej-
šie? 

Za rovnako dóležitú úlohu ako je 
vybudovanie hvezdárne a planetária 
v Bratislave považujem snahu Slo-
venskej astronomickej spoločnosti pri 
SAV o presadenie širšej spolupráce 
najmá s ľudovými hvezdárňami, ale 
aj s dalšími organizáciami. Pretože 
populanizácia astronómie v širokých 
vrstvách obyvatelstva je spoločnou 
úlohou všetkých astronómov, je nut-
né lepšie koordinovat a nadit popu-
larizačnú činnost v záujme zvýšenia 
jej kvality a účinnosti. Pocitujeme, 
že v tejto práci chýba inštitúcia, 
ktorá by vykonávala úlohu koordi-
nátora, čo sme konštatovali aj na 
našom poslednom zjazde a preto 
Slovenská astronomická spoločnost 
sa v zmysle záverov svojho zjazdu 
obracia na Ministerstvo kultúry SSR 
s požiadavkou o obnovenie činnosti 
orgánu pre riadenie a koordináciu 
astronomického hnutia na Slovensku, 
akým bota v minulosti Rada pre 
amatérsku astronómiu pni MK SSR. 

Zhovárala sa: Tatiana Fabini 
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Kosmonautika pa Challengeru 
Žádná úvaha o budoucnosti kos-

monautiky, napsaná po 28. lednu 
1986 nemůže nezačínat připomínkou 
tragického ohňostroje nad mysem 
Canaveral, který zničil životy sedmi 
kosmonautů i mýtus o neomylnosti 
NASA. Oněch 73 sekund pozname-
nalo svými důsledky vývoj letů do 
vesmíru na dlouhá léta. Samo hod-
nocení příčin havárie nebylo jedno-
duché a v jeho průběhu postupně 
technické a ekonomické hledisko 
zastřelo to nejdůležitější: smrt sed-
mi průkopníků vesmírných výprav 
právě čtvrt století po startu prvního 
z prvních. 

VYŠETIĚOVACI KOMISE 

vedená šéfem programu letu J. Moo-
rem byla vedením NASA ustavena 
bezprostředně po havárii; avšak 
v polovině února byla nahrazena 
skutečně nezávislou komisí vládní. 
Jejím předsedou se stal býv. ministr 
zahraničních věcí W. Rogers, mezi 
členy byl N. Armstrong, S. Rideová 
i nositel Nobelovy ceny R. Feynman. 
Bylo nutno prozkoumat miliardy 
údajů z 2000 čidel, sdělujících počí-
tačům měření tlaku, teploty, napětí 
konstrukčních prvků, právě tak jako 
puls, tlak a počet dechů kosmonau-
tů. Analýze byly podrobeny zázna-
my 80 filmových kamer NASA i dal-
ších 90 kamer televize a tisku . .. 
Komise se soustředila na rozbor ne-
hody samé, plánování a řízení star-
tů a problémy vývoje a výroby. 

225 stránková zpráva byla prezi-
dentu Reaganovi předložena 6. červ-
na. I když v piné šíři nezahrnuje 
společenské příčiny, vedoucí k ha-
várii, odhaluje kromě technických 
závad iřadu provozně-organizačních 
nedostatků (ba spíše nepořádků). 

Bezprostředním důvodem exploze 
byla závada v těsnění mezi prvním 
a druhým segmentem pravé pomoc-
né startovní rakety. Zřejmě ztratilo 
potřebnou pružnost vlivem nízké 
teploty (viz Kozmos 3/1986). Pro-
hořívání se objevilo již při startu, 
poté přestalo, aby od 59. sekundy 
letu plameny začaly ošlehávat bo-
ky nádrže na pohonné hmoty 
a spodní závěs, připojující stu-
peň k nádrži. V 72. sekundě letu zá-
věs zářem praskl, přerušilo se po-
trubí vedoucí kyslík do hlavních 
motorů raketoplánu a oheň se prudce 
rozšířil. Pomocná startovní raketa se 
začala otáčet kolem horního závěsu 
a špičkou prolomila přepážku mezi 
nádržemi kapalného kyslíku a vo-
díku. Je jasné, že 85 tun okysliče-
ného vodíku explodovalo necelou 
sekundu poté... 

PROČ? 

Při zdůvodňování toho, proč mu-
selo k havarii dojít se často zdůraz-
ňoval lidský faktor a jeho nespoleh-
livost. Vládní komise však upozor-
nila především na nepořádky 

Ing. MARCEL GRiN 

v NASA, vedoucí k zanedbání bez-
pečnosti. Nešlo jen o rutinérství, ný-
brž o vědomé ignorování všech in-
formací o potenciálním nebezpečí 
provozu raketoplánu. Komise vyjme-
novala 44 zjištěných závad během 
dosavadních 24 letů, z nichž nejmé-
ně 10 bezprostředně hrozilo katastr 
tou. Např. již po druhém startu Co-
lumbie r. 1981 inženýři Morton Thio-
col navrhovali řadu úprav startov-
ního stupně — avšak NASA na ně 
neměla čas a především peníze. Pl-
nění plánu startů se pro vedení 
NASA stalo důležitější než lidské ži-
voty! 

Existují důkazy o vzrušeném dvou-
hodinovém jednání v noci před star-
tem, při němž se technici Thiocolu 
marně snažili řídícím pracovníkům 
NASA vysvtělit negativní důsledky 
náhlého poklesu teploty. „Panebože, 
to máme letět až v dubnu?" rozči-
loval se L. Mulloy, zodpovědný 
v NASA za startovní rakety. Ještě 
o dva roky dříve stačily podobné 
důvody k odvolání startu Columbie 
STS — 9 a mnohatýdennímu odkla-
du. Kritické hlasy se však ozývaly 
od zahájení provozu shuttlu a žádaly 
zejména zvolnění frekvence startů, 
drobné rekonstrukce a větší zodpo-
vědnost při kontrole a řízení. Mar-
ně. Proč? 

V neposlední řadě proto, že NASA 
se nedovedla vyrovnat s omezováním 
civilního rozpočtu a rostoucím tla-
kem uživatelů, především Pentagonu, 
na zkracování intervalů mezi starty. 
Byla tu snaha utvrdit veřejné míně-
ní, že koncepce sázející na raketo-
plán je ideální a že technika již 
přešla ze stadia experimentů do ob-
dobí letů podle pevného grafikonu. 
Bez zkušeností kdysi technici od-
hadli, že bude v polovině 80. let 
možné uskutečňovat 55 startů roč-
ně; později slevili na 24 a i to bylo 
neopodstatněně mnoho proti uspě-
chanému rekordu roku 1985 — devíti 
startům. Konečně, personál v Ken-
nedyho středisku si zvykl, že vždyc-
ky to „nějak dopadne" .. . 

„BUDOU NOVA LETY 
RAKETOPLÁNŮ, 

nové posádky" — pravil několik ho-
din po katastrofě otřeseným Ameri-
čanům jejich prezident. Dnes víme, 
že ne dříve než v polovině r. 1988 
s tím, že jen zvolna bude počet star-
tů narůstat na maximum tří letů 
každého ze zbylých exemplářů roč-
ně. Technické úpravy si vyžádají asi 
půl milionu dolarů. Další dvě miliar-
dy bude stát postavení nového exem-
pláře. Operovat bude výhradně 
v barvách khaki ze základny 

Van-

denberg (vojáci po tom toužili již 
dávno před havárií), avšak až po r. 
1992. 

Původní pečlivě vypracovaný a do 
r. 1988 přesnými daty opatřený iti-
nerář NASA, jehož bezhlavé dodr-
žování si vyžádalo takové oběti, je 
nyní k ničemu. Zatím nelze říci, 
v jakém pořadí budou lety realizo-
vány; jen Pentagon se domnívá, že 
bude mít přednost. A tak letošní 
starty budou posunuty nejspíše na 
r. 1889 a úkoly stanovené na léta 
1988-89 nebudou spiněny dříve než 
do konce 1992 (!), pokud nebudou 
zrušeny. Dlouhodobé skladování dru-
žic a sond sníží jejich spolehlivost, 
způsobí technické i morální zasta-
rání, znehodnotí vědecké programy 
a připravené mise prodraží. 

Jenže u příležitosti pětistého výro-
čí objevení Ameriky měla už začít 
první fáze budování velké družicové 
základny. Její realizace je nejen po-
sunuta o několik let, nýbrž v této 
chvíli přímo zpochybněna. Při ome-
zené frekvenci letů by se letka 
NASA musela starat jen o stanici a 
nestihla by zajistit běžné starty dru-
žic. 

TAKŽE CESTY VEDOU ZPIT, 

ke klasickým nosičům jednorázové-
ho použití. První půlrok 1986 přinesl 
však i v této oblasti zklamání těm, 
kteři věřili americké technice. Prak-
ticky všechny starty skončily fias-
kem, i když se jednalo o typy dobře 
vyzkoušené a po léta užívané. „U-
míme ještě vůbec uskutečnit nějaký 
kosmický start?", ptal se sarkastic-
ky člen výboru Sněmovny represen-
tantů pro vědu a techniku M. Lu-
jan. Samozřejmě, tady jde nesporně 
o nečekanou souhru náhod a — pokud 
budou klasické rakety v dostateč-
ném počtu vyrobeny — lze od příští-
ho roku uskutečnit řadu letů touto 
technikou. Ne vždy a ne bez obtíží 
však půjde narychlo „přešít" někte-
ré technické prvky pro klasické star-
ty, když před tím se léta technici 
učili přizpůsobovat se požadavkům 
a možnostem raketoplánu. 

Již po havárii Challengeru se ne-
chali zástupci západoevropské spo-
lečnosti Arianespace slyšet, že sice 
nechtějí těžit z americké tragedie, že 
však mohou neuspokojeným zákaz-
níkům nabídnout zbývající kapacitu 
svých raket. Sebevědomí bylo vcelku 
opodstatněné. Ariane byla provozně 
spolehlivá (86 %), s dostatečnou ka-
pacitou (jako Atlas — Centaur) a při 
dopravě družice na geostacionární 
dráhu dokonce stejně nákladná jako 
raketoplán. 

Však stalo se, co nikdo nečekal —
i Ariane začala prožívat svůj smolný 
rok. Po dvou haváriích byly další 
starty přerušeny; jediný úspěch mís-
to plánovaných osmi a navíc škoda 
300 milionů dolarů jen na užitečném 
zatížení nemohou zákazníky příliš 
uspokojit. Ti co spoléhali na raketo-
plán a nejsou na něj principiálně vá-
záni, musí hledat jiné cesty do ves-
míru. 

Vlastní raketovou technikou dispo-
nují dále jen SSSR, Čína a Japonsko. 
Indické pokusy, argentinské plány či 
soukromými firmami proponované 
nosiče nejsou a ještě desetiletí nemo-
hou být uživatelům k dispozici. Vý-
roba i provoz raket v Zemi vycháze-
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jícího Slunce však stačí sotva krýt 
vlastní potřeby země. 

DALŠÍ NABfDKY 

přišly zcela nečekaně z Číny. Stále 
ještě převážně zemědělská země, 
která první družici vypustila r. 1970, 
disponuje dnes špičkovou technikou, 
nepochybně na třetí příčce světového 
vývoje. 

Třistupňová raketa Velký pochod 1 
vynese na nízkou dráhu přes 300 
kg užitečného zatížení, dvoustupňová 
Bouře již 3,5 tuny. Třístupňový kolos 
Velký pochod 3 dopraví 400 kg 
na geostacionární dráhu. Rakety 
sice možná nejsou dokonale vy-
zkoušené, avšak jsou nabízeny za 
tak výhodných podmínek, že zá-
kazníci již ztratili počáteční ne-
důvěru. Velký pochod 1 je nabízen 
za 4,1 milionu dolarů — tak levně ne-
seženete raketu nikde jinde na svě-
tě! Náklady na Velký pochod 3 jsou 
pak o 15 % nižší než za ekvivalentní 
služby americké či západoevrop-
ské... První dohoda byla podepsána 
se Švédskem (malý satelit bude 
startovat jako přívažek již příští 
rok), další s americkými firmami a 
Brazílií a podle nám, ministra prc 
kosmonautiku Sun fia — tunga zá-
jem projevilo dalších deset států. 

Od loňského roku je známo, že ta-
ké SSSR je připraven na obchodním 
základě poskytovat služby dalším ze-
mím a mezinárodním organizacím 
při přepravě nákladů do vesmíru. 
Primární nabídka byla určena ak-
ciové společnosti Inmarsat (v níž 
část akcií vlastní SSSR), věnující se 
navigaci a řízení námořní dopravy 
pomocí družic. V září letošního roku 
nabídku upřesnil D. Poletajev z or-
ganizace Glavkosmos: k dispozici je 
nejsilnější sovětská raketa Proton! 
V třístupňové versi vynese na níz-
kou dráhu 20 tun, se 4. stupněm dvě 
tuny na geostacionární dráhu nebo 
rekordně těžké meziplanetární sondy. 
Za posledních 15 let došlo k 97 star-
tům, z nichž 7 bylo neúspěšných 
(spolehlivost 72 %). 

Západ byl nabídkou šokován hned 
dvakrát — politicky i ekonomicky. 
Vždyí cena je o piných 20 % nižší 
než u Američanů před havárií Chal-
lengeru za start se stupněm IUS 
(2,3 t). Příští rok takto vynese Pro-
ton indickou družici, jedná se s Fin-
skem, Iránem a některým latinsko-
americkými zeměmi. 

Sovětsky svaz uvážlivě postupuje 
při mírovém ovládnutí blízkého kos-
mického prostoru. Nová stanice Mir 
je toho důkazem. Rozšiřuje se mezi-
národní spolupráce a program Inter-
kosmos. Nelze zapomenout na úspěch 
sond Vega, dosavadní i chystané lety 
interkosmonautů (1987: Sýrie, 1988: 
Francie, Bulharsko). Sovětské krédo 
zní: „pro blaho celého lidstva." 

Myšlenka kosmického raketoplánu 
se pozvolna prosazuje v různých 
verzích i v Sovětském svazu, Fran-
cii a Japonsku. Ani americká cesta 
není slepou uličkou — bude však 
nutno provést konstrukční změny a 
především přehodnotit organizaci 
provozu a kontrol. Současně je zřej-
mé, že klasické raketové technice 
zdaleka nezvonila hrana a budeme 
se na ni spoléhat nejméně do počátku 
příštího století. . . 

0 Pan Tompkins u říši divu 
Že to ale trvalo, než se pan Cyril 

George Henry Tompkins objevil u 
nás. Během více než dvaceti let před-
tím procestoval pořádný kus světa. 
Pan Tompkins, hlavní hrdina knihy 
známého teoretického fyzika George 
Gamowa (1904-1968). Je to samo-
zřejmě, kniha o fyzice, o těch i nej-
obtížnějších otázkách toretické fyzi-
ky, kniha pro všechny ¢ pro každého, 
kniha bez matematických vzorců, 
psaná z nadhledu a s vtipem. Má-li 
popularizace moderní fyziky svoji 
klasiku, pak je jí nesporně pan 
Tompkins. 

Fyzika se popularizuje obtížně, 
zejména ta moderní, často zahalená 
do matematického uvažování a složi-
tostí kvantově-mechanických. George 
Gamow zvládá tento úkol s udivující 
lehkostí. Patřil k předchozí generaci 
moderních fyziků, kteří popularizaci 
své vědy považovali za základní po-
vinnost. Spomeňme jen na nezapo-
menutelnou „Fyziku jako dobrodruž-
ství poznání" Alberta Einsteina a 
Leopolda Infelda, ,Dějiny fyziky" 
Maxe von Lane nebo „Poznání a 
údiv" Viktora Weiskopffa. George 
Gamow přidal k nim přes dvacet knih 
popularizujících fyziku ale i další 
vědní obory. 

Pan Tompkins jim však kraluje 
lehkosti, humorem„ nápaditostí a 
neupachtěností popularizace. Nad 
Gamowovým textem se vznáší hravý 
duch Lewis Carrwela a jeho 
Alenky v říši divů inspirace, 
kterou Gamow otevřeně připomíná. 
Nemá význam seznamovat s obsa-
hem. Má význam tuto knihu jako la-
hůdku číst. 

Pan Tompkins je kniha hravá, pů-
vabná& chytrá.., ale je to kniha sta-
rá. Dvacet let, které uplynuly od její 
poslední anglické verze, přinesly ve 
fyzice zásadní zlom. Co dnes chybí 
panu Tompkinsovi na aktuálnosti,, 
dodal ve svých komentářích ke každé 
kapitole jeden z překladatelů, docent 
Jiří Bičák. A tento choulostivý úkol 
zvládl způsobem,, který imponuje. 
Dodatky „Co by mohl profesor dodat 
dnes" jsou zcela na úrovni Gamowo-
v¢ textu. Takové uspořádání dodalo 
knize zcela novou kvalitu i určité pří-
jemné napětí mezi původním textem 
a dodatky, názorný obraz toho, jak 
fyzika rychle utíká. 

Gamowův text snad zastaral v ně-
kterých úvahách a údajích fyzikál-
ních, nikoliv v popularizaci. Tam je 
stále na míle daleko před ostatními. 
A tak první české vydání pana Tomp-
kinse navozuje některé širší úvahy 
o popularizaci fyziky u nás. Gamo-
wova kniha je nesporně výzvou fyzi-

kům, kteří se k popularizaci své vě-
dy staví dost liknavě. U nás téměř 
platí — buď vědec, nebo popularizá-
tor. Na rozdíl od astronomie, kde o 
popularizátory — odborníky není 
nouze. Tam si pro každý astlonomic-
ký obor., podobor, nebo i téma, mů-
žete dokonce vybrat popularizátora 
„na míru". Ve fyzice aby jeden prs-
tíčkem hrabal. Mnohokrát se už hle-
daly příčiny tohoto rozdílu. Snad je 
opravdu způsoben rozsáhlou amatér-
skou základnou astronomie, vůči kte-
ré pak astronomové-profesionálové 
vystupují zcela samozřejmě jako po-
pularizátoři. V článcích a knihách 
pak zúročují bohaté zkušenosti z be-
sed a přednášek na lidových hvězdár-
nách. Zatímco lidových hvězdáren je 
u nás dost, lidové urychlovače částic 
samozřejmě nejsou. A tak se fyzikové 
(zatím) dívají na popularizaci spatra. 
Astronomie, zejména ve své ¢strofy-
zikálni podobě, je dnes s fyzikou ne-
rozlučně spjata, a tak i popularizaci 
fyziky si přibírají do úvazku jaksi 
navíc astronomové—popularizátoři. 
Fyzikům pák ponechávají jen plané 
úšklebky nad odbornými nedostatky 
takové popularizace. 

Pan Tompkins dokazuje, že i tu 
nejobtížnější fyzilcu lze popularizovat. 
A nejen pan Tompkins George Ga-
mow; ale i „Profesorské komentáře" 
docenta Bičáka. Skoro jsme v poku-
šení mu vnuknout myšlenku na na-
psáni moderního pokračování pana 
Tompkinse. Gamow by se v hrobě 
určitě neobracel. Naopak. 

V té chvále knihy nelze zapome-
nout na nakladatelství Mladá fronta, 
které knihu v edici Máj vydalo. Je 
to nesporně ediční čin, na který jsme 
předlouho čekali. Český překlad vy-
chází dlouho po převážné většině 
překladů do evropských jazyků, ale 
i po čínštině, hindusíánštině, a dalších 
řečech. Ocenit je třeba také odvahu, 
s jakou nakladatelství stanovilo ná-
klad knihy — 77 tisíc. Ta kniha totiž 
nemusí zmizet z pultů hned. Bohužel 
u nás nebývá zvykem, aby knihy, 
které patří k základnímu fondu pros-
tě ležely v knihkupectvích a čekaly 
na čtenáře, kteří budou rozum brát 
za rok, za dva, nebo za pět. Naku-
pujeme knihy ve vinách. Teď, anebo 
nikdy. Mezi prvním a druhým vydá-
ním bývá navíc dlouhý odstup. Ne-
víme, jak dlouho ještě pan Tomp-
kins na pultech vydrží. Ale už teď si 
lze přát další vydání pro další do-
růstající čtenáře, a další „Profesorské 
komentáře" docenta Bičáka, protože 
takových knih není nikdy dost. 

Vladimír Železný 
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HVEZDÁRNE 
SLOVENSKÁ 

Hvezdáreň 
na konci 
mesta 

Na vřšku, za Malými Bielicami, 
dvíha sa spomedzi neduživých sil-
viek velká, neomietnutá budova. 
Kupolu ešte nemá, ale aj laik po-
dTa tvaru múrov zistí, že sa tu 
stavia hvezdáreň. Nie hocijaká: 
Okresná Pudová hvezdáreň v Par-
tizánskom bude najveIkorysejšou 
stavbou svojho druhu široko-cPa-
leko. Pravda, až potom, keď ju 
o rok slávnostne odovzdajú do 
užívania. Alebo o dva roky? Ná-
ročná stavba prerástla už do tre-
tej pátročnice, prežila niekoIko 
závázných termínov. Jozef Kopr-
da, vedúci Okresného astronomic-
kého kabinetu, zapinil už agendou 
okolo stavby viacero hrubých fas-
ciklov. Nabehal sa za „hvezdár-
ňou" viac ako m í pri stavbe vlast-
ného domu. Odkedy stavia, ne-
ostáva mu už vóbec čas na astro-
nómiu. Už sa veru ani nepamátá. 
kedy naposledy pozoroval nočnú 
oblohu. Jozef Koprda je astronóm 
— organizátor. Hvezdáreň na 
konci mesta bude dovžšením jeho 
bezmála tridsafročnej obetavej 
práce v službách amatérskej as-
tronómie topol'čianskeho okresu. 
— K astronómii som sa dostal ná-
hodou. Naozaj: památám si ten 
deň, ako by to bob o žba včera. Do 
Fartizánskeho prišiel prednášat 
doktor Csere z Krajskej hvezdárne 
v Hlohovci. Nahrnuli sme sa tam, 
no sila ludí. Stoličiek pre všetkých 
nebolo, podaktorí sme museli stát 
popri stene. Boba to vzrušujúca 
doba. Každú chvíl'u vyletel ne jaký 
sputnik, začalo sa hovorit o letoch 
na Mesiac. Vesmír sa nám ndal byt 
zrazu na dosah ruky. Išiel som na 
prednášku, reku, nech niečo nepre-
pasiem. Dejú sa ved, treba o nich 
vediet. Doktor Csere prednášal 
zaujímavo a diskutovalo sa dlho do 
noci. Nakonec nás sedelo okolo 
neho iba zopár. Kecl je tu taký zá-
ujem o astronómiu, povedal dok-
tor Csere, prečo si nezaložíte as-
tronomický krúžok? A kto by ho 
viedol, spýtal som sa, veď my tu 
v Partizáns kom nijakého astronó-

Model hvezdárne z polystyrénu neraz poslúžil Jozefovi Koprdovi ako su-
gestívny argument na stoloch zodpovedných funkcionárov. 

ma nemáme. Doktor Csere na mňa 
ukázal prstom: „A prečo nic vy?" 
Tak som sa stal vedúcim astrono-
mického krúžou v Partizánskom. 

Jozef Koprda sa ani dnes nepo-
kladá za znalca astronómie. Nikdy 
nebol vášnivým a vytrvalým po-
zorovatePom. O novinkách astro-
nómie radšej počúva a•ko hovorí. 
Presvedčil sa však, že astronómia, 
toto tiché dobrodružstvo poznania. 
oživuje v človeku čosi ušIachtilé. 
Uveril, že astronómia dokáže me-
nif človeka k lepšiemu, a preto jej 
začal slúžit. 
— Krúžok som mal na krku, ale 
nevelel som, kam? z konopí. Ne-
bob o literatúry, nebolo prístrojov, 
neznali sme sa kde schádzat. Zod-
povednost ma tlačila. Každú chví-
lu som čakal, že ma pride dakto 
popotahovat, že nič nerobíme. Ale 
napokon sme sa rozhýbali. Velmi 
nám pomáhali Hlohovčanža, ale 
ani my sme sa nedali zahanbit. 
Začalo ma to náramne bavit. Ľu-
dia na naše akcie chodili, aj po-
chvaly zhora sa nám dostalo. Vše-
ličo bob o treba zabezpečit, pozhá-
ňat, povybavovat, ale nakonec 
všecko išlo. Tak vám poviem, 
v tých časoch bob o všetko ovela 
jednoduchšie. Mnoho sa dalo za-
ržadit bez opakovaných žiaclostí, 
odvolaní, stažností . . . Stačilo zájst;
spomenút, nadškrtnút, a človek 
váčšžnou pochodil. Radost bola or-
ganizovat čokolvek, nielen ama-
térsku astronómiu. Možno preto 
som chytro začal mat velké oči. 
Popri zamestnani (pracoval som 
ako modelár obuvi v ZDA Parti-
zánske), zaumienil som si postavit 
v našom meste hvezdáreň. Ešte 
predtým, ako vyl otel Gagarin, 
získal som súhlas riaditela podni-
ku. Súdruh Gašparík bol silný spo-
jenec, v tom čase najsilnejší v ce-
lom meste. 

Dr. Ludmila Pajdušáková otvára 
Dkresný astronomický kabinet v Par-
tizánskom na Červenej ulici. V tom 
čase (písal sa rok 1976) pracovalo 
v topolčianskom okrese bezmála 
štyridsat astronomických krúžkov. 
Na obrázku hore pohTad na budovu 
Okresného astronomického kabinetu 
dnes. 
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Stavba hvezdárne v Partizánskom (august 1986). 

Mária Medová, pracovníčka staveb-
ného odboru MsNV v Partizánskom: 
Dobrá vóTa nestačí, ani papierová 
podpora veTa nezaváži. Zakaždým 
treba nájst spósob, ako sa to, čo 
chceme, móže v daných podmien-
kach, za pridelené peniaze, s obme-
dzenýmí kapacitami uskutočnit. 

V roku 1980 prišiel do Astronomic-
kého kabinetu Vladimír Mešter. Aj 
vdaka nemu patria podujatia astro- 
nómov—amatérov z Partizánskeho 
medzl najlepšie v Západoslovenskom 
kraji. 

RiaditeT podniku povolil posta-
vil hvezdáreň s kupolou na stre-
che Spoločenského domu. Vypra-
covali sa projekty, pozháňali mu-
rán, ale statik nakonec nadstavbu 
nepovolil. Jozef Koprda sa však 
nedal. Ked nepovolili nadstavbu, 
bob o treba vybudoval hvezdáreň. 
Tni roky mu trvalo, kým presved-
čil najdóležitejších funkcionárov. 
V marti 1964 zasadal v Partizán-
skom aktiv najzodpovednejších 
činiteTov okresu a dohodlo sa, že 
hvezdáreň sa postaví v akcii Z, 
investorom bude mestský národný 
výbor a hrubé stavebné práce sa 
ukončia do konta septembra toho 
istého raku! 
— Chodil som vtedy pár týždňov 
ako na koni, ale už zakrátko som 
sa na vlastnej koži presvedčil: ne-
krič hop, kým si nepreskočil. liz-
nesenie aktívu sa nerealizovalo. 
Neúspech nás tak rozladil, že sa 
astronomický krúžok ešte v tom 
roku rozpadol. Zdalo sa nám, že 
bez hvezdárne nemá naša činnost 
zmysel. Dnes viem, že začiat kom 
šestdesiatych rokov sme si ešte 
hvezdáreň nezaslúžili. V okrese 
sme s astronómiou sotva začali, 
počet krúžkov sa dal spočítat na 
prstoch jednej ruky. Nemali sme 
základňu, ktorá by hvezdáreň vy-
tažila. My sami sme v tom čase 
o astronómii veta nesedeli. Kto by 
za takej situácie hvezdáreň viedol, 
kto by zaúčal druhých? Pravda, 
hvezdáreň sa vtedy dala postavit 
' vel'a lacnejšie. Lenže pokial' ten, 
čo investuje, nic je presvedčený 
o návratnosti investícií, peniaze ne• 
dá. Funkcionári v tých časoch síce 
verili, že astronómia má bezpro-
stredný vplyv na svetonázor, avšak 
napríek tomu dali peniaze na inú 
stavbu. Cítili sme to vtedy ako 
veikú krivdu. 

Astronomická obec v Partizán-
skom sa prebrala z útlmu až po 
ósmich rokoch. Opiil zásluhou 
doktora Csereho. Spolu s Jozefom 
Koprdom obišli v Partizánskom 
i v TopoTčanoch všetky zodpoved-
né inštitúcie, až kým rada ONV 
v TopoTčanoch neschválila štatůt 
Okresného astronomického kabi-
netu. 
— Dva roky trvalo, kým bol šta-
tút schválený. Astronomický kabi-
net na papieri existoval, súdruh 
Mačuha a ja sme bolí poverení 
jeho vedením, samozrejme, popni 
zamestnaní, ale neorali sme stre-
chu nad hlavou. Partizánske sa 
v tých rokoch rozrastalo. Fabrika 
pritahovala stovky nových pracov-
níkov, tí chceli bývat. Vol'ných 
priestorov nebolo, nová stavba sa 
každému ndala prepychom. A tak 
sme opat žiadali, vysvetl'ovali, ar-
gumentovali. Nakonec nám porno-
hol MsNV a stranícke orgány. Pri-
delili nám poschodový doro z čer-
vených, neomietnutých tehál v bý-
valej batovskej kolónii. Po reno-
vácii sme tam poznášali všetky náš 
skromný astronomický majetok. 
Knihy, pomócky, prístroje, ktoré 
sme získali ešte začiatkom šestde-
siatych rokov. Na slávnostnom 
otvorení prestrihla pásku dr. Lud-
mila Pajdušáková. 

Od schválena štatútu ubehli piné 
štyri roky. Celú tú dobu sme však 
nesedeli so založenými rukami. 
Navštevovali sme školy, poriadali 
prednášky, zakladali sme astrono-
mické krúžky. Toto všetko sme ro-
bili iba vo volnom čase, popni za-
mestnaní. Keď astronomický kabi-
net na Červenej ulici začal fungo-
vat, pracovalo v okrese už štyrid-
saE astronomických kúžkov. Nebolí 
to iba krúžky do šíatistiky: naše 
činnost už vtedy hodnotili ako jed-
nu z najlepších v Západ osloven-
skom kraji. Mali sme základňu, na 
ktorej sa už dalo stavat. OpZf sne 
začali myslieť na hvezdáreň. Mali 
sme pocit, že si ju už zaslúžime. 

V roku 1976 začína Jozef Kopr-
da opči „chodil za hvezdárňou". 
Navštevuje zodpovedných funk-
cionárov v meste i okrese, zakla-
dá nové fascikle. Stavba hvezdár-
ne sa dostáva do volebného prog-
ramu na šiestu pálročnicu v rámci 
akcie Z. V zozname plánovaných 
stavieb figuruje dodnes na po-
slednom mieste, ale má investora, 
ktorý je zárukou: Mestský národ-
ný výbor v Partizánskom. V roku 
1977 vyberá realizačná komisia 
definitívne stavenisko: vřšok nad 
Malými Bielicami. V tom istom ro-
ku sa vypracovali projekty, geo-
métri zamerali miesto budúcej 
hvezdárne. Na sklonku roku 1979 
kupuje Jozef Koprda ry'T: 17. no-
vembra, za účasti všetkých zain-
teresovaných funkcionárov z mes-
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November 1979: Slávnostný 
výkop základov hvezdárne 
v Partizánskom v Malých 
Bieliciach — na symbolic-
kom akte sa okrem členov 
astronomickej obce zúčast-
nili všetci vplyvní funkcio-
nári okresu. Bez ich pruž-
nej pomoci by sa stavba 
hvezdárne v Partizánskom 
nezačala. 

ta i z okresu, koná sa v Malých 
Bieliciach slávnostný výkop. 
— Keď bol projekt hotový, dal som 
si vyrobžt maketu naše] hvezdár-
ne z polystyrénu. Natretá strie-
bržstou farbou vyzerala vel'mi pó-
sobivo. Keď som pžsal žiadosti a 
zdóvodnenia, mal som ju vždy pred 
sebou, na stole. Keď som chodil 
vybavovat, nosil som ju so sebou 
ako viditel'ný argument. Možno aj 
to spósobilo, že nám všetci, koho 
srna požiadali .o pomoc, vyšli v ú-
strety. Stavat hvezdáreň v rámci 
akcie Z je tvrdý oržešok. Náklady 
by nemali prekročit dva milióny 
korún. Šetrit treba, kde sa len dá. 
Nájst Eudí, ktorí by holi ochotní 
poradžt a pomóct, bez nároku na 
odmenu podl'a obvyklých tarif. 
Našli sme ich vi čšinou v podniku 
ZDA Partizánske. Niektorí sa pri-
hlásili aj sami. Napríklad taký Pa-
Eo Bartók: navrhol kupole, vymys-
lel originálny spósob, ako ju 
zmontovat z jednotlivých častí 
priamo na stavbe. Alebo Jano Zu-
batý: na požičanom aute priviezol 
z toporčianskej stanice objednaný 
ďalekohTad a pomohol nájst vhod-
né miesto na jeho uskladnenie. 

Stopátdesiatmjlimetrový cfale-
kohlad leží v Buchej podnikovej 
garáži už tretí rok. Už dávno ho 
mali namontovat do kunoly. Ku-
pola je už hotová, na hvezdáreň 
ju maiú osadit ešte v tomto roku. 
Objednané je už i zariradenie za 
400 000 korún z prostriedkov 
Okrasného osvetového strediska. 
Už .dnes je však isté, že hvezdáreň 
ani v tomto roku neodovzdalú do 
užívania. Na stavebnom odbore 
MsNV v Partizánskom budú radi. 
kecl sa stavbu vodarí dokončit 
v decembri budúceho roku. Hvez-
dáreň sa stavia už osmy rok, uó-
vodné náklady na stavbu sa vi:ac 
ako zdvojnásobili, Jozef Koprda 
bojuje s obiektívnymi nríčinami, 
chodí, urguje. píše. Nedávno na-
písal dlhú stažnost na Okresný 
výbor KSS. Dobre vie, že dobro-
voPné brigády (pracovníci astrono-
mického kabinetu na stavbe od-

pracovali už 1300 hodín) už v tom-
to štádiu dokončenie hvezdárne 
neurýchlia. 
— Nebola to vlastne ani stažnost. 
Ťažko sa dnes stažovat tak, aby sa 
nikto neurazil a ja vlastne ani ni-
koho urazit nechcem. Boba to vlast-
ne iba upozornenie, ved všetci, čo 
sú do stavby zainteresovaní, robia 
čo móžu. Sami by potrebovalž po-
moc. Napríklad MsNV v Partizán-
skom súhlasil s tým, že bude in-
vestorom stavby. Na stavebné prá-
ce však má iba stav ebnú skupinu 
na drobné prevádzky. Tvorí ju 
niekotko starých majstrov — pen-
zistov. Sil to fachmani, ale na takú 
vel'kú stavbu je ich málo. Okrem 
toho majú v meste aj inú robotu. 
Part jzánske je mladé mesto, naj-
staršie budovy tu majú sotva šty-
ridsat rokov, ale aj tak treba pod-
chvíEou robit údržbu, renovovat, 
modernizovat. A tak sa stavba ta-
há, predražuje. Okrem toho sa vy-
nára celý rad nových komplikácii. 
Napríklad devl t'metrový pilfer,, na 
ktorom bude stát ďalekohrad, nie 
je stabilný. Budeme ho musiet 
vystužit. Nebude to jednoduché a 

Jozef Koprda a konštruktér Palo 
Bartók skúmajú betónovú podlahu, 
na ktorej bude osadená originálna 
kupola. Podia projektu Pata Bartó-
ka ju vyrobili pracovníci Kirovových 
závodov v Tlmačoch. 

Snímky: Lubor Hutta 
a archiv OAK v Partizánskom 

bude to stát penžaze. Niekedy ma 
z toho všetkého bolí hlava. Sedím 
v kabinete, listujem vo fascikloch, 
hl'adžm na model hvezdárne. Spó-
mžnam, čo všetko už mámo za se-
bou, bojím sa, čo nás všetko ešte 
čaká . . . 

človek je doma tam, kde ho po-
znajú. Keď jde Jozef Koprda po 
uliciach Partizánskeho, každú 
chvíTu musí niekomu odpovedat 
na pozdrav. V meste obuvi ho po-
znajú audia z fabriky, kde dlhé 
roky pracoval ako modelár. Pozna-
jú ho študenti obuvníckej priemy-
slovky, kde teraz pásobí ako od-
borný pedagóg. No najviac lucií ho 
pozná .ako nadšenca, čo s .príslo-
večnou „koprdovskou" tvrdohla-
vostou stavia hvezdáreň na konci 
mesta. TI menej žičliví o ňom ho-
voria, že si stavia pomník. Ti prag-
matickejší hovoria, že za tie roky 
a s toIkým úsilím si mohol posta-
vit vlastný barák. Prj takých sa 
Jozef Koprda nepristaví. No kaž-
dému, kto mu pomohol konkrét-
nym číno-m, radou, alebo aspoň 
dobrým slovom, ochotne poreferu-
je, ako to momentálne s hvezdár-
ňou vyzerá. 

Jozef Koprda je optimista. Po-
pri všetkých starostiach už dnes 
rozmýšIa, ako novú hvezdáreň vy-
zdobí. Aký motiv by bol najvhod-
nejší na fasáde, obrátenej ku ces-
te? Slnečné hodiny, alebo nejaká 
moderná abstrakcia? Kto, z akého 
materiálu a za kopko iu navrhne 
a vyrobí? Jozef Koprda je vre-
svedčeny', že kecl už hvezdáreň 
bude stát, mala by byt ako sa 
patrí. Aj s výzdobou, ktorá sa za' 
tiar do rozpočtu nezmestí. Kecy hn 
človek počuje, ako o „svoiei" 
hvezdárni hovorí, nanadne mu, že 
bez tých všetkých starostí a prob-
lémov by už tento astronóm-orga-
nizátor ani nemohol žit. Stal sa 
človekom. ktorý v okrese buduie 
hvezdáreň. Našiel v tom svoie po-
slanie — i pocit, že nežije zbytoč-
ne. 

EUGEN GINDE 
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NAPISTE 
O SVOJOM 

ĎALEKOHL'ADE 
Základem tohoto dalekohledu se 

stal sovětský zrcadlový objektiv MTO 
1000 - f3 110 mm, f = 1090 mm, svě-
telnost 1:10,5. Má poměrně malé zor-
né pole — pro fotografické účely asi 
2,5°, pro vizuální pozorování ještě 
menší, podle použitého okuláru. Nej-
větší jeho nevýhodou je, že není te-
pelně kompenzován. Za nízkých tep-
lot dojde zřejmě deformací otpických 
ploch k rozostření obrazu, které se 
nedá vyrovnat ani přímo objektivem 
ani okulárem, i když rozsah změny 
vzdálenosti sekundárního zrcátka od 
primárního je dost velký. Za přízni-
vých podmínek má ale velmi dobré 
vlastnosti. Jsou dobře pozorovatelné 
např. pruhy na Jupiteru, jeho 4 mě-
síce, Saturnovy prstence a měsíc Ti-
tan i slabé difuzní objekty 8-9m. 
Při velkém zvětšení jsou dobře pa-
trné detaily na Měsíci nebo struk-
tura větších slunečních skvrn. Velmi 
dobře jsme dalekohled využili při 
zatmění Slunce 30. 5. 1984, kdy jsme 
získali sérii snímků přes červený a 
zelený filtr zároveň, čímž jsme do-
statečně zeslabili sluneční jas. Tyto 
filtry tvořily příslušenství objektivu. 

MONTÁŽ 

Vlastní teleobjektív je umístěn na 
paralaktické montáži s elektrickým 
pohonem. Montáž je upevněna na 
masivním kovovém stativu. Jeho hla-
va je nivelována do vodorovné polo-
hy olovnicí. Vlastní montáž je tvo-
řena skříní ze 2 oválných duralových 
čel, spojených distančními sloupky. 
Boky kryje plechový plášf. Skříň je 
samonosná. Dole je upevněna dvěma 
nosníky k hlavě stativu přes otočný 
kloub, umožňující nastavení sklonu 
polární osy. Uvnitř skříně je instalo-
váno převodové ústrojí pohonu, kte-
ré se skládá ze 3 stupňů. 1. stupeň 
je tvořen malým stejnosměrným mo-
torkem spojeným s převody cca 
1:1850 v kompaktní celek odpružený 
pryžovými bloky. 2. stupeň tvoří šne-
kový převod spojený s 1. stupněm 
pružnou spojkou. 3. stupeň tvoří 
bronzové kolo s předlohou poháně-
nou pastorkem na hřídeli šnekového 
kola. Poslední bronzové kolo je ulo-
ženo v polární ose, pohání ji přes 
třecí spojku ovládanou aretačním 
šroubem. Aretace umožňuje hrubé 
nastavení rektascenze. Vlastní hřídel 
polární osy tvoří masivní duralová 
tyč, uložena ve dvou kuličkových lo-
žiskách. Vyústuje ve šnekovou pře-
vodovou skříň, z níž vychází stejně 
upravená deklinační osa nesoucí 
vlastní dalekohled. Obě osy jsou opat-
řeny souř adnicovými kruhy. Nasta-
vení deklinace je umožněno otáčením 
šnekového převodu 1:10 knoflíkem 
na převodové skříni. Na těleso skříně 
je dále přišroubována tyč s posuv-
ným protizávažím. 

Motorek je napájen ze zdroje, kte-
rý tvoří transformátor 220/15 V 
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s usměrňovačem umístěný vně pří-
stroje a stabilizátor napětí instalo-
vaný uvnitř skříně s pohonem. Jem-
nou regulaci otáček umožňuje poten-
ciometr vyvedený kabelem mimo 
tuto skříň. Jemné nastavení rekta-
scenzní osy lze dosáhnout zastavením 
pohonu nebo zrychlením otáček mo-
torku přepínačem na tělesu skříně 
pro pohon. 

Pokud nepožadujeme pohon, např. 
jen při krátkém vizuálním pozoro-
vání, je možné sejmout rameno ne-
soucí objektiv a nasadit ho přímo na 
čep na stativu (tam je jinak upev-
něna skříň obsahující pohon). Para-
laktická montáž pak přejde v azimu-
tální. Šnekovým převodem, kterým 
se jinak nastavuje deklinace, se v té-
to úpravě nastavuje výška nad obzo-
rem. Azimut se nastaví natáčením 
celého ramena kolem čepu na hlavě 
stativu. 

Dalekohled je koncipován jako pře-
nosný, lze ho snadno rozložit na jed-
notlivé díly a ty umístit do transport-
ního kufříku o rozměrech 50X30X18 
cm. 

PŘfDAVNA ZAŘÍZENI 

Na stejném rameni jako objektiv 
je také držák pro hledáček. Jako hle-
dáček používáme dlouhoohniskový 
objektiv — f = 135 mm s okulárem 
z mikroskopu, do kterého je vesta-
věn vláknový kříž. 

Dalekohled využíváme jak pro vi-
zuální pozorování, tak i pro fotogra-
fování, kdy fotoaparát je našroubo-
ván přímo na objímku objektivu da-
lekohledu. Pro krátké expozice, kde 
nevadí vlastní pohyb oblohy, se nej-
lépe osvědčilo další zařízení, a to 
jednoduchá dřevěná objímka, upev-
něná na jiném masivnějším stativu. 
Tato objímka pak nahrazuje celou 
dosud popsanou montáž, Její výho-
dou je menší chvění. 
Pro vizuální pozorování se nejlépe 

osvědčil ortoskopický okulár f = 25 
mm (dosahuje se s ním zvětšení asi 
40X) spolu s pravoúhlým hranolem 
obracejícím o 90°. Hranol je vestavěn 
do válcového pouzdra. Toto pouzdro 
se přišroubuje na objektiv pomocí 
mosazné objímky se závitem, která 
je ale v pouzdře volně otočná. Je te-
dy možné celý hranol i s okulárem 
natáčet. K aretaci v požadované po-
loze slouží šroub. Pro jiné okuláry, 
např. z mikroskopů nebo okuláry 
Zeiss, které nemají závit, slouží re-
dukční pouzdro. Okulár je v něm 
pevně přidržován kuličkou, částečně 
zapuštnou v pouzdru a vytlačovanou 
malou pružinkou. 

* * * 
Dalekohled mi vyrobil roku 1981 

můj otec. Konstrukci volil podle ná-
hodných vhodných součástek, pochá-
zejících z různých vysloužilých zaří-
zení. V žádném případě nemá ideál-
ní vlastnosti, obě hlavní osy jsou 
příliš dlouhé. Celá soustava není na-
tolik masivní, aby se nechvěla při 
dotyku, ale regulační potenciometr 
vyvedený mimo vlastní konstrukci 
tuto nevýhodu zčásti odstraňuje a 
pokud je přesně seřízena orientace 
polární osy, jsou možné i delší expo-
zice při ; otografování. 

Ivana Šulcová 
Dobrovského 3 

32028 PLZEŇ 
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Naše zábery sú z XVIII. Zrazu mladých astronómov Sloven-
ska, ktorý sa tento rok konal v Lubinej (nedaleko Starej Turej). 
Toto podujatie, vždy v prvý prázdninový týždeň, poriada Sloven-
ské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove. Okrem stovky 
mladých účastníkov (priemerný vek 16-17 •rokov), rozdelených 
padla záujmu do šiestich odborných sekcií, zúčastňujú sa zrazu 
každoročne aj zahraniční hostia — pracovníci ludových hvezdár-
ní a spolu s nimi aj mladí astronómovia amatéri z jednotlivých 
socialistických krajín. Zraz je preto •miestom, kde móžu mladí 
Iudia spoločných záujmov nadviazat vzájomné kontakty, konfron-
tovat prácu v amatérškej astronómii u nás a v susedných kra-
jinách. 

Predovšetkým nás však zaujímalo, ako prebieha práca v sek-
ciách. V každej z nich boto 10-15 mladých ú~astníkov a dvaja 
odborní vedúci. Pristavili sme sa pri každej zo šiestich skupín 
a zaujímali sa o náplň ich činnosti. 

Výpočtová technika 
RNDr. Ladislav Pastorek 
SÚAA, Hurbanovo 

V našel sekcii 
majú mladí ú-
častníci možnost 
zoznámit sa s via• 
cerými typmi 
mikropočítačov. 
Máme PMD, via-
cero „Sharpiek" 
i Sinclair. Týž-
deň je síce príliš 

krátky čas na to, aby boto možné 
naučit sa pracovat s počítačom, 
ale snažíme sa, aby naši záujem-
covia zvládli aspoň základy prog-
ramovania v Basicu. Zo štrnás-
tich členov našel sekcie sú však 
štyria už značne pokročili; jeden 
chlapec má dokonca doma Sin-
clair, preto pristupujeme indivi-
duálne — proste „hráme sa s po-
čítačmi" všetci spoločne a každý 
osobitne. 

Premenné hviezdy 
RNDr. Milan Zboril 
Astronomický ústav SAV, 
Tatranská Lomnica 

Pozorovanie 
premenných 
hviezd je velmi 
krásna a navyše 
aj užitočná čin-
nost v amatér-
skel astronómii. 
Pretože na Slo-
vensku je pozo-
rovatelov pre-

menných ovela menej, než by sme 
si želali, radi by sme z mladých 
záujemcov vychovali dobrých a 
zanietených pozorovatelov. V na-
šej 10-člennej skupinke je však 
zhruba polovica takých, čo zatial 
vedia velmi málo o astronómii a 
snažíme sa dat im aspoň nejaké 
základy. O to príjemnejším pre-
kvapením boto zistenie, že sú tu 
aj dobre pripravení mladí záujem-
covia. Horšie je však, že váčšinou 

pre svoju činnost nemajú vhodné 
podmienky. 

Všeobecná astronómia 
RNDr. Elemír Csere 
Or,H Michalovce 

Je dost rozší-
rený názor, že 
prvou podmien-
kou toho, aby sa 
niekto začal ve-
novat astronómii 
je dalekohled. 
Rád by som to-
muto predsudku 
oponoval: pozri-
me sa do histórie a vidíme, že 
k základným astronomickým po-
znatkom dospelo Iudstvo dávno 
pred tým, než bol skonštruovaný 
prvý dalekohlad. Pozičná astronó-
mia prekvitala už v starom Gréc-
ku, ba ešte dávno predtým v In-
dii a pozorovanie polóh nebeských 
telies dalo základy meraniu času 
a vzniku kalendára. Pozorovanie 
volným okom — pozičná astronó-
mia — by mala byt prvým kro-
kom na ceste k pochopeniu pod-
staty a zmyslu tejto najstaršei 
z vied. Potom by mata nesledovat 
nebeská mechanika — a až nako-
nec astrofyzika. 

História astronómie 
Bohuš Prílioda 
Vedúci astronomického krúžku, 
Kremnica 

V našej sekcii 
nám nijako nej-
de o to, aby sme 
podali vyčerpá- 
vajúci prehlad 
dejín astronómie 
od doby kamen- 
nej až po dnešné 
časy. Tému by 
sme aj tak za se-

dem dní nevyčerpali (na rozdiel od 
poslucháčov). Skór sa snažíme — 
tobóž, kecl sme v prírode — osvo-

jit si niektoré praktické spósoby 
pozorovania, ktoré ovládali už po-
zorovatelia dávnych čias. Naprí-
klad odhad vzdialeností (ak vieme, 
že výšku 1 m vidíme zo vzdiale-
nosti 56 m pod uhlom 1°). Na me-
ranie uhlov na oblohe stačí naj-
jednoduchší (špendlíkový) uhlo-
mer a na hrubý odhad dokonca 
ešte menej — vystretá dlaň (8°), 
palec (2,5°), atd. Hlavná praktická 
činnost je postavenie slnečných 
hodín (podla vlastného výpočtu), 
ktoré zostávajú ako pamiatka na 
každom mieste, kde sa konal zraz. 

Slnko 
RNDr. Marián Lorenc 
S CTAA Hurbanovo 

Na Slnku je 
práve teraz ne-
obvyklá situácia : 
ani jediná škvr-
na! To sa zatial 
na zraze nestalo 
aby sme nemohli 
nacvičovat za-
kreslovanie sl-
nečných škvřn 

len preto, že ich niet. Avšak práve 
tento rok máme v na"sej skupine 
silnú prevahu mladých, ktorí nie-
lenže majú o astronómiu záujem, 
ale naozaj hodne z nei vedla. 
Okrem pozorovaní preberáme zá-
kladné poznatky o Slnku — avšak 
naozaj len tie najzákladnejšie —
vecl decká, ktoré si len pred pár 
dňarňi prevzali vysvedčenie, sa ne-
patrí pretažovat; na zraze by si 
predsa mali aj oddýchnut. Som 
rád, že majú otázky, rád na ne 
odpovedám — a tak je to, myslím, 
najlepšie. 

Medziplanetárna hmota 
Michal Maturkanič 
OI~H Humenné 

Pozorovacie 
podmienky na 
tomto zraze má-
me dobré — Me-
siac postupuje do 
novu a na širo-
kom okolí niet 
umelého osvetle-
nia. Preto móže-
me okrem teore-

tických výkladov o póvode, rých-
lostiach a typoch meteorov veno-
vat čas aj praktickému pozorova-
niu. Práve je v činnosti viacero 
meteorických roj ov. ŤJčastníci sa 
učia správne rozpoznávat meteory 
— ich príslušnost k roju, rýchlost, 
typ a dalŠie údaje, ktoré sú po-
trebné na vyhodnocovanie. Škoda 
len, že sa nám zatial nepodarilo 
vidiet nejaký ukážkový bolid, ale-
bo aspoň meteor s výrazným vý-
buchom. 
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• ZRAZ NA HVEZDARNI usporia-
dala tento rok KH v Prešove spolu 
s hvezdárňou v Humennom pre čle-
nov astronomických krúžkov Výcho-
doslovenského kraja v dňoch 7.-12. 
júla 1986. Účastníci pracovali v sek-
ciách kozmonautiky a raketovej tech-
niky, výpočtovej techniky, pozorova-
nia Slnka a optických prístrojov, ve-
novali sa športovým hrám a samo-
zrejme pozorovaniu oblohy, pre kto-
ré malí na hvezdárni ideálne pod-
mienky. Využili i možnost prezriet 
si mnohé programy prešovského pla-
netária. Na otázku, či sa má budúci 
zraz poriadat v prírode, alebo opál 
na prešovskej hvezdárni, odpovedalo 
všetkých 32 účastníkov zhodne —
znova na hvezdárni. 

Michal Maturkanič 
■ AJ V SOBOTIŠTI poriadajú tra-
dične Letná školu astronómie, a to 
na pozorovateTni v areáli základnej 
školy. Tohtoročná letná škola bola ju-
bilejná — konala sa už v desiatom 
ročníku. Účastníci, 30 žiakov ZŠ a 8 
vedúcich astronomických krúžkov 
pracovalo v piatich skupinách: pozo-
rovali Slnko, ďalší Venušu, Mars a 
Saturn, tretí Jupiter a zákryty jeho 
mesiacov, štvrtú tvorili raketoví mo-
delári a konštruktéri slnečných ho-
dín a piata skupina pozorovala po-
časie. PozorovateTom Slnka sa poda-
rilo zhotovit aj také náčrty, ktoré 
dokazovali slnečnú rotáciu. Zákryty 
galileovských mesiačikov mali mož-
nost sledovat cez dalekohlad aj naj-

Kto nie je lenivý, má rád astronó-
miu aj bicykel, ten isto vie, ako 
správne strávit prázdniny či dovolen-
ku. Predsa na Ebicykli. Ten tohto-
ročný (v dňoch 16.-23. 8. 1986) bol 
už tretím v poradí. Jeho pracovný 
názov, Moravská podkova, čo to na-
povedal o tvare trasy. Nič však o te-
réne, či počasí. 

Tohtoročná, tretia spanilá jazda 
astronómov amatérov po hvezdár-
ňach, začala v Čechách, v Hradci 
Králové, ale potom už viedla len ú-
zemím Moravy. Navštívili sme Žďár 
nad Sázavou, Třebíč, Brno, Vyškov, 
Ždánice, Veselí nad Moravou, Uher-
ský Brod, Gottwaldov, Vsetín, Valaš-
ské Meziříčí, Nový Jičín, Ostravu-
-Krásné pole a tábor astronómov 
a amatérov na Medlove pri Novom 
Meste na Morave. O tom, že toto 
zdanlivo bláznivé podujatie získava 
na popularite, svedčí aj stále ví čší 
počet účastníkov: tento rok už 32 
(z toho 4 ženy) temer z celej ČSSR. 
(Okrem Východoslovenského a Stre-
doslovenského kraja mal každý svoj-
ho zástupcu.) 

Nepochopitelná radost majú z nás 
hlavne hvezdárne, kde sa chystáme 
prenocovat. Za poskytnutý prístrešok 
pohodlie a pohostenie sa my zváčša 
odplácame narušením ich poriadku, 
pracovnej i životnej pohody, či pre-
budovaním zariadenia ich hvezdárne. 
Napriek tomu nás všade radi vidia. 
Naše meno preniká dokonca už 
i medzi širšie vrstvy. V Hradci sa 
pri exkurzi objavili otázky typu: „A 
to tí ebicyklisti MUSIA jazdit na 
bicykli?" 

Za Ebicyklom tohto roku ostávala 
vyplienená zem. Či už prírodnými 
silami, alebo silami ebicyklistov. 

mladší účastníci, napriek pokročilej 
nočnej hodine. Raketoví modelári 
úspešne odštartovali 10 rakiet v sú-
faži o dlžku letu. Súčastou letnej ško-
ly bola aj meteorologická vychádzka 
na vrch Uchánek, pri ktorej sa deti 
mohli presvedčit na vlastné oči o ne-
priamej úmernosti medzi nadmor-
skou výškou a tlakom vzduchu: pri 
prevýšení 176 m poklesol tlak o 1447 
Pa a teplota klesla o 3,1 °C. 

L. Košinár 

PRAKTIKUM NA POČÚVADLE 
usporiadala pre mladých pozorova-
teTov premenných hviezd Krajská 
hvezdáreň v Hlohovci v dňoch 11.-
15. 8. 1986. Na rozdiel od predošlých 
rokov nekonalo sa v priestoroch 
hvezdárne, ale v malebnom prostre-
dí Štiavnických vrchov. Účastníci si 
prehlbili teoretické vedomosti, ktoré 
potom uplatňovali za jasných veče-
rov pri ďalekohTade, ako aj pri spra-
covávaní pozorovaní. 

Zdeno Matta 
• TRADIČNE NA ČINGOVE poria-
da každoročne Krajská hvezdáreň 
v Hlohovci letný zraz pre najaktív-
nejších členov astronomických krúž-
kov Západoslovenského kraj a. Aj 
tento rok sa pracovalo v štyroch 
sekciách — pozorovatelskej, meteoro-
logickej, raketovej techniky a rádio-
astronomickej. Volný čas vyplňali 
športové a kultúrnovýchovné pod-
ujatia, ako aj večerné pozorovania. 

Jozef Krištofovič 

Ebicykel '86 
Účastníci nultej etapy do Hradca sa 
přešmykli medzi dvoma bárkami. Na 
druhý deň sme na zemi nachádzali 
šindle zo striech, kamene, odplavenú 
zem, vyválané stromy či elektrické 
stlpy. Podobnej katastrofe sme sa 
vyhli pri Slavkove. No predsa sme 
neostali suchí až do konca. Po od-
chode z Bartošovíc, kde sme podla 
vzoru husitských predkov a pod hes-
lom našej spanilej jazdy vyplienili 
sídlo Matýskových (práve zabíjali 
prasa), nás zastihla búrka. Tá nám 
dokonale schladila hlavy, takže sme 
v Ostrave mohli kludne dohodnút, 
kedy — pri ktorom spine bude náš 
„jesenný rej" a rozdebatovat prog-
ram budúceho ročníka. 

■ OKREM TRADIČN1CH AKCII 
usporiadala Krajská hvezdáreň v 
Hlohovci počas letných prázdnin aj 
nové, zaujímavé podujatia. Pre deti 
z Polska, ktoré pricestovali prostred-
níctvom cestovnej kancelárie Slova-
koturist, pripravili na hvezdárni 
zaujímavý program. Premietali im 
diafónové pásma, filmy o kozmo-
nautike a umožnili im pozorovat 
Slnko cez ďalekohlad. Pracovníci 
hlohoveckej hvezdárne navštevovali 
aj pionierske tábory, kde premietali 
filmy s astronomickou tematikou, 
viedli besedy i pozorovania nočnej 
oblohy. 

J. Struháriková 

• METEORARSKE PRAKTIKUM 
pre začínajúcich amatérov usporia-
dala v Žďárskych vrchoch v prvý 
prázdninový týždeň brnenská hvez-
dáreň spolu s hvezdárňou v Žáári 
nad Sázavou. Okrem pozorovania 
meteorov (vizuálne i teleskopicky) 
získali záujemcovia základy pozoro-
vania premenných hviezd. Pretože 
počasie boto jasné len prvý týždeň, 
zostalo dost času naučit sa samostat-
ne spracovávat napozorovaný mate-
riál. Maroš Silný 

• NA KAŽDEJ HVEZDARNI by mal 
pósobit aspoň jeden pozorovatel zá-
krytových dvojhviezd — tvrdla na 
hvezdárňach v Ždánici a vo Výško-
ve, a preto už dlhé roky počas let-
ných prázdnin poriadajú pre začína-

Počas Ebicykla sme navštívili vela 
hvezdární. Mnohé z nich prekvitajú, 
no zarazil nás osud dvoch z nich: 
v Gottwaldove a v Novom Jičíne. 
V prvom prípade stojí hvezdáreň na 
pozemku miestneho gymnáziá, kto-
ré kvóli prestavbe žiada jej zrušenie. 
Je to dost zvláštny postoj ku zaria-
deniu, ktoré by mohlo pomáhat pri 
výuke žiakov. Prípad druhý je ešte 
drastickejší — hvezdáreň stojí na 
obytnom dome a nájomník pod ňou 
sa snaží o jej likvidáciu (čo sa mu, 
napodiv, dost darí). Paradoxom je, 
že je to tiež učitel. Zatial sa mu 
podarilo zavriet hvezdáreň pred ve-
rejnostou (hoci záujem bol velký) a 
zrejme sa mu časkoro podarí zavrief 
ju pred všetkými. Preto sa pýtam: 
Ozaj sa nenájde nikto, k`to by doká-
zal pomóct? 

Maroš Silný 
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júcich pozorovatelov premenných 
hviezd dvoj týždňové praktiká, ktoré 
majú dobrú povest a hojnú účast. 
Vyhodnocovanie pozorovaní, ktoré je 
tiež súčasfou praktika, robilo sa ten-
to rok už pomocou mikropočítačov 
Sharp, ktoré dostal k dispozícii kaž-
dý účastník. Postupovalo sa podIa 
programu, ktorý vypracoval J. Šil-
han (pozn i Kozmos 5/1986). Chcete sa 
tohto zaujímavého podujatia zúčast-
nit? Hoci záujem je váčší než plá-
novaný počet účastníkov, majú pred-
nosl záujemcovia z tých hvezdární, 
kde ešte žiaden pravidelný pozoro-
vatel zákrytových premenných nie 
je. Lubor Hutta 

■ ŠTUDIJNÝ ZAJAZD po českých 
hvezdárňach usporiadala KH v Hlo-
hovci v dňoch 21.-26. júla 1986. Cie-
lom zájazdu boto oboznámit sa s for-
mami práce s mládežou v oblasti 
astronómie v ČSR. — js —

■ BRATISLAVČANIA MAJÚ na 
Košiariskách trvalé miesto letných 
expedícií, ktoré poriada Astronomic-
ký úsek PKO. Sú tu začiatočníci i po-
kročilí a činnost je preto rozmanitá. 
Tento rok (1.-14. augusta) účastníci 
expedície zakreslili 530 meteorov, po-
zorovali 14 miním zákrytových pre-
menných hviezd, cez deň sledovali 
aktivitu Slnka a každý si zhotovil aj 
miniautúrne „vreckové slnečné hodi-
ny". Svoje pozorovania vyhodnoco-
vali na počítači Sord M5. Na expe-

Fyzika a astronómia 

dícii si dokončili programy na spra-
covanie pozorovaní premenných 
hviezd a na zácvik pozorovatelov me-
teorov. K. Maštenová 

• LETNA ŠKOLA ASTRONÓMIE, 
ktorú už v ósmom ročníku zorgani-
zovala Krajská hvezdáreň v Hlohov-
ci, bola tematicky zameraná na 
astrofyziku. Účastníci mali na pomoc 
aj nedávno vydanú učebnicu Fyzika 
hviezd a vesmíru, ktorá sa začne po-
užívat pri výuke volitelného pred-
metu Seminár z fyziky vo 4. ročníku 
gymnázií. Letná škola astronómie sa 
konala v Strážove v dňoch 19.-22. 
augusta a jej spoluporiadatermi bola 
hlohovecká odbočka SAS pri SAV a 
Kabinet fyziky KPÚ Bratislava. 

P. Hazucha 

• PIONIERI ASTRONóMOVIA Zá-
padoslovenského kraja mali svoj 
tohtoročný zraz v dňoch 5.-9. au-
gusta v Ružomberku. Okrem pozo-
rovaní Slnka a večernej oblohy mali 
zážitky z krásnej prírody i z návšte- 
vy hvezdárne na Vartovke v Banskej 
Bystrici. J. Struháriková 

• PREMENARI V JASOVE na ex- 
pedícii Východoslovenského kraja 
(29. 7. — 7. 8. 1986) pozorovali krát- 
koperiodické zákrytové premenné 
hviezdy RZ Cas, SW Lac, EG Cep, 
SV Cam, U Peg. Získaných 50 pro- 
tokolov odoslali na hvezdárne do 
Brna a do Hlohovca. I. Kudzej 

,,,Fyzika má obrovskú všeobecnovzdelávaciu úlohu. A práv« preto ju 
treba využit na to, aby bola tou najúrodnejšou pódou pre rozvoj mys-
lenia." Ján Vanovič 

Každoročne v prvý júlový týždeň 
stretávajú sa fyzici Stredoslovenské-
ho kraja na Vanovičových dňoch, 
aby po uplynutí školského roku 
zhodnotili úroveň vyučovania fyziky 
na stredných školách Stredosloven-
ského kraja a navzájom sa informo-
vali o novinkách vo vyučovaní fy-
ziky. 

Toho roku sa vyučujúci fyziky zi-
šli na gymnáziu v Rimavskej Sobote, 
ktoré boto garantom podujatia. Po 
prehliadke areálu školy, laboratórií 
a po debate o metódach a výsledkoch, 
ktoré škola dosiahla vo vyučovaní 
fyziky, venovali sa prítomní astronó-
mii a jej výuke na gymnáziách, ale 
aj na vysokých školách, o čom podal 
informáciu doc. RNDr. Pavel Paluš 
CSc. 

RNDr. Alexander Oravec, CSc., 
predniesol prednášku na tému „Vý-
skum vesmíru a životné prostredie". 
na ktorú bezprostredne navazovala 
návšteva Okresnej hvezdárne v Ri-
mavskej Sobote. Po prehliadke ob-
jektu a oboznámení sa s prácou toh-
to astronomického zariadenia riaditel 
hvezdárne RNDr. Pavol Rapavý in-
formoval o ďalšom rozvoji astronó-
mie v okrese Rimavská Sobota. Be-
seda bota bezprostredná a srdečná, 
prítomní mali možnost pozorovat 
objekty oblohy a pretože mnohí 
z nich sú aj vedúcimi astronomic-
kých krúžkov, načerpali aj nové skú-
senosti a poznatky. 

Druhý deň stretnutia bol venova-
ný mikropočítačom vo vyučovaní f y-
ziky, vrátane ukážok programov pne 
mikropočítač Didactic alfa, s ktorým 
prítomných oboznámil PaeDr. Ivan 
Šabo. 

Zástupca Učebných pomócok n. p. 
Banská Bystrica informoval prítom-
ných o možnosti vybavovat školy po-
móckami pre názorné vyučovanie 
fyziky, pričom kriticky poukázal aj 
na nedostatky v niektorých oblas-
tiach zásobovania. 

Na tému „Estetické prvky vo vy-
učovaní fyziky" prednášal prof. Juraj 
Bardy, dlhoročný účastník Vanovičo-
vých dní, pedagóg, ktorý dlhé roky 
vykonával aj funkciu vedúceho as-
tronomického krúžku pni Gymnáziu 
v Považskej Bystrici. Názorne rozo-
bral, čo je vo fyzike pre mládež prí-
tažlivé a ako spestrit a čím zaujat 
pri výklade niektorých kapitol. 

Hodnotná bola aj výmena skúse-
ností z vyučovania fyziky v II. roč-
níku gymnázia podIa nového pro-
jektu i burza dobrých nápadov, kde 
sa striedali rady a návody, poznám-
ky i doporučenia. 

Je nesporné, že astronómia pomáha 
mladým ludom nájst vztah k prírod-
ným vedám, najmá k fyzike, a preto 
veríme, že si získala aj na tomto 
podujatí ďalších svojich priaznivcov. 

Mária Gallová 

• CELOŠTATNA METEORIC-
KÁ EXPEDŤCIA bota aj tento 
rok na tom istom stanovišti ako 
vlani — v najjužnejšej časti Slo-
venského rudohoria, v okrese 
Lučenec, asi 5 km juhozápadne 
od obce Dubákovo. Toto miesto 
má výborné klimatické pod-
mienky a preto myšlienka vy-
budoval tu horskú pozorovatel-
ňu spoločným úsilím hvezdární 
Stredoslovenského kraja stojí za 
úvahu a podporu. 

Program tohtoročnej expedí-
cie, ktorá sa konala v prvé dva 
augustové týždne, nadvázoval 
na program z minulého roku: 
teleskopické pozorovanie meteo-
rov vo vybraných poliach v o-
kolí radiantu roja Perzeíd. Fri 
pozorovaní sa kládol dóraz na 
sledovanie meteorických stóp. 
Určovala sa dlžka trvania stopy, 
prípadne aj jej šírka. 

Na druhom, nedalekom sta-
novišti, na Borovine, bota aj 
skupina vizuálnych pozorovate-
lov, ako aj účastníci Východo-
slovenskej meteorickej expedície 
z KH v Prešove. Takto sa na 
jednom mieste zišli takmer všet-
ci pozorovatelia meteorov z róz-
nych končín republiky. Expedí-
cia mala aj fotografický prog-
ram. Okrem siedmich fotoapa-
rátov Flexaret a jedného Pen-
taconu Six pracovalo tu aj 
zariadenie, ktoré sme pomeno-
vali Spektrostopfot, a slúžilo na 
získavnaie spektier meteoric-
kých stóp. Sú to tni fotoaparáty 
Praktika upevnené na jednom 
binare tak, aby fotografovali 
rovnaké hviezdne pole. Dva 
z nich majú pred objektívom 
hranol. Binar slúžil len na rých-
le zameranie ‚otoaparátov na 
meteorickú stopu. Pretože dlho-
trvajúce stopy sú vzácnym ja-
vom, získat takúto snímku nie 
je Iahké. Vlani na expedícii sa 
nám to nepodarilo, a zdalo sa, 
že ani tohto roku nebudeme 
úspešnejší. Až v poslednú noc 
zažiaril meteor, ktorý zanechal 
za sebou výraznú stopu. Videli 
sme ju asi 20 sekúnd. Podarilo 
sa nám rýchlo zameral binar a 
stopu odfotografovat. Táto prvá 
stopa meteoru a jej spektrum, 
ktoré sme získali, nie je síce 
velmi výrazná, ale zariadenie 
sme otestovali a tým overili jeho 
funkčnost. 

Pozorovali sme celkove 10 no-
cí (z plánovaných 12). Získali 
sme 4069 záznamov meteorov, 
4062 boto zakreslených do máp. 
Tento počet zodpovedá 3898 me-
teorom. Okrem toho sa nafoto-
grafovalo 13 meteorov, 1 stopa 
meteoru a jej spektrum. Expedí-
cie sa zúčastnilo 34 pozorova-
telov, 23 zo Slovenska a 11 
z Ciech a Moravy. Nabudúci rok 
budeme ešte pokračovat v tom 
istom programe; potom sa celý 
trojročný súbor pozorovaní de-
finitívne uzavrie a spracuje. 

D. Očenáš a P. Zimnikoval 
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POZORUJT 
S NAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHLADOM 
FOTOAPARATOM. 

Ing. BORIS ŠTBC 

Merkúr sa 30. novembra nachádzal 
v najváčšej západnej elongácii. Po-
zorovat sa dá ešte asi do 10. decem-
bra ráno pred východom Slnka nad 
juhovýchodným obzorom. Polohy 
planéty počas tejto elongácie sú na 
obrázku uverejnenom v Kozmose 
5/1986. Merkúr sa od Zeme vzdaluje, 
a preto sa jeho uhlový priemer 
zmenšuje, pričom jeho fáza sa zváč- 
šuje a v decembri už bude vačšia 
ako 0,5. Jasnost planéty sa zvýši na 
—0,5m. Od druhej polovice decembra 
už Merkúr nie je pozorovatelný, pre- 
tože je na oblohe stále bližšie ku 
Sinku a stráca sa v jeho žiare. Do 
hornej konjunkcie so Slnkom sa do-
stane 12. januára. V najváčšej 
vzdialenosti od Zeme bude 7. januá-
ra (1,437 AU). 

Venuša ako Zornička svieti na ran- 
nej oblohe nad juhovýchodným ob- 
zorom. Najváčšiu jasnost (-4,4m) bu-
de mat v polovici decembra. Klesa- 
júca deklinácia postupne trochu 
zhorší jej viditelnost. Venuša sa 
vzdaluje od Zeme a 15. 1. sa dostane 
do najváčšej západnej elongácie, pri 
ktorej uhlová vzdialenost planéty od 

Slnka bude 47°. V decembri bude 
Venuša vychádzat okolo 4h SEČ, kon-
com januára až okolo 5h SEČ. Pekná 
konjunkcia, pri ktorej Venuša bude 
2° severne od Staurna, nastane 
24. januára o 21,3" SEL, takže na 
nasledujúci deň zavčas rána uvidí-
me obidve planéty žiarit na oblohe 
v neveTkej vzdialenosti od seba. 

Zem prechádza dvoma dóležitými 
bodni na obežnej dráhe okolo Slnka. 
Zimný slnovrat nastane 22. 12. o 5h 
02m SEL. Slnko vstupuje do zname-
nia Kozorožca a znamená to začia-
tok astronomickej zimy. Začiatkom 
januára — 4. 1. o 23,8" SEL — sa 
Zem dostane do perihélia. Od Sinka 
bude vo vzdialenosti 0,9832 AU (490 
svetelných sekúnd). 

Mars nájdeme na večernej oblohe. 
V decembri zapadá približne o 23h 
SEL, v januári o 22h30m SEL. Ešte 
stále je dobre viditelný, i ked jeho 
jasnost a uhlový priemer sa zmen-
šujú. Od Zeme je vo viac ako trikrát 
váčšej vzdialenosti ako ked bol v o-
pozícii. Na oblohe tvorí zaujímavú 
dvoj icu s planétou Jupiter, ktorá hr 
svojím jasom výrazne prežaruje. Obe 
planéty sa 19. 12. o 7,8h SEL dostanú 
do konjunkcie, pri ktorej sa Mars 
bude nachádzal 0,5° severne. Ich vzá-
jomné priblíženie budeme móct dob-
re pozorovat 18. 12. večer pred zápa-
dom oboch planét. Velmi pekným 
úkazom bude i konjunkcia s Mesia-
com 7. 12. 0 16,9" SEL, keá bude 
Mars od Mesiaca 2,6° severne. Ďalšia 
konjunkcia planéty s Mesiacom na-
stane 5. 1. o 13,lh SEL. Mars bude 
vtedy 1° severne od Mesiaca. Dňa 
8. 1. prejde planéta jarným bodom. 

Spolu s Marsom budeme móct nr 

I Za Štefanom Pintérom 

Vo veku 47 rokov zomrel ná-
hle dňa 22. 7. 1986 Ing. Štefan 
Pintér, vedúci Geomagnetického 
observatória Geofyzikálneho ú-
stavu Centra Geovedného vý- 
skumu SAV v Hurbanove. 

Narodil sa 29. 6. 1939 v Galan-
te. Po skončení štúdia na Sta- 
vebnej fakulte SVŠT v r. 1961 
pracoval spočiatku na Geodetic-
kom ústave v Bratislave, od ro-
ku 1963 na Geomagnetickom 
observatóriu v Hurbanove. V ro-
ku 1964-66 sa zúčastnil X. so- 
vietskej expedície do Antarktídy 
a na staniciach Mirnyj a Novo- 
lazarevskaja počas 18 mesiacov v spolupráci so sovietsky- 
mi vedcami robil merania magnetického pola Zeme, 
pozorovania polárnych žiar, ako aj glaciologický výskum. 
Po návrate publikoval spolu so sovietskyini kolegami 
výsledky týchto pozorovaní vo viacerých odborných prá- 
cach. Svoju dalšiu vedeckú činnost orientoval na výskum 
vplyvu slnečnej aktivity na medziplanetárne prostredie 
a Zem. Z tejto oblasti obhájil v roku 1974 kandidátsku 
dizertačnú prácu „Vztah erupciou generovaných spoma- 
Iujúcich sa medziplanetárnych nárazových vin k rádio-
vým vzplanutiam typu II". Zaoberal sa aj štúdiom štruk- 
túry a dynamiky koronálnych a medziplanetárnych ná-
razových vIri a ich vztahom k Forbushovým poklesom 
galaktického kozmického žiarenia. 

i 

večernej oblohe obdivovat i Jupiter. 
Začiatkom decembra zapadá okolo 
polnoci, ale koncom januára už po 
21" SEČ. Peknú konjunkciu s Mesia-
com, pri ktorej sa Jupiter bude na-
chádzat 1° severne, nastane 4. 1. 
o 19,8" SEL. Jasnost planéty bude 
postupne trochu klesat (z —2n1 na 
—1,5m), avšak napriek tomu bude Ju-
piter v tomto období výrazným ob-
jektom oblohy. 

Ostatné vonkajšie planéty sú voči 
Zemi v nevýhodnej polohe. Saturn 
je 4. 12, o 171 v konjunkcii so Sln-
kom, takže nie je pozorovatelný. V 
januári sa postupne začína objavovaf 
nad východným obzorom. V druhej 
polovici januára vychádza okolo 51
SEL. Rozhodne nebude na oblohe 
nápadným objektom. Urán bude 
v konjunkcia so Slnkom 14. 12., Nep-
tún 27. 12. Obe planéty sú preto ne-
pozorovatelné. 

V decembri a januári sa naskytnú 
dye možnosti pozorovania Mesiaca 
tesne po nove. V čase západu Slnka 
bude 2. decembra Mesiac 22,3 hodi-
ny a 1. januára 36 hodin po nove. 

Meteory 

Približne od 5. 12. začínajú byt 
aktívne Chí Orionidy (maximum 11. 
12.) a jeden z najvýraznejších meteo-
rických . rojov — Geminidy. Maxi-
mum Geminíd (14. 12) bude už sune 
rušené Mesiacom. Od 17. 12. do 25. 
12. sú v činnosti Ursidy (maximum 
23. 12.) a začiatkom roka (2. 1.-5. 1.) 
další výraznejší roj — Quadrantidy 
(maximum 4. 1.). Maximum Qua-
drantíd je velmi úzke, v trvaní pri-
bližne 0,6 dňa a radiant roja sa na-
chádza medzi súhvezdiami Pastiera 
a Draka. 

V domácich i zahraničných vedeckých časopisoch pub-
likoval okolo 70 vedeckých prát, ktoré mall velký ohlas 
v zahraničí. Aktívne sa zúčastňoval medzinárodného ve-
deckého diania, početných vedeckých sympózií, kde často 
prednášal o výsledkoch svojej práce. V róznych medzi-
národných vedeckých organizáciách (IAGA, SCOSTEP, 
COSPAR) zastával celý rad funkcií. 

Od roku 1974 sa aktívne zapojil do programu Inter-
kozmos. PodieTal sa o. i. na vypracovaní návrhu kozmic-
kého experimentu INTERŠOK, ktorý bol úspešne reali-
zovaný v roku 1985 na družici Prognoz-10. Za zásluhy 
o rozvoj kozmického výskumu v ČSSR v rámci progra-
mu Interkozmos mu bola udelená v r. 1978 Strieborná 
medaila Spoločného kozmického letu ZSSR-ČSSR. 

Ako vedcovi socialistického typu mu neboli Iahostaj-
né otázky zachovania svetového mieru, preto sa zapojil 
do mierového hnutia. Bol členom Československého mie-
rového výboru, členom Komisie prezídia ČSAV pre otáz-
ky mieru a odzbrojenia a od r. 1977 aj členom Svetovej 
rady mieru. V roku 1983 bol zvolený do pléna ÚV Ná-
rodného frontu ČSSR. Ospešne reprezentoval českoslo-
venské mierové hnutie na róznych medzinárodných mie-
rových podujatiach, ako napr. „Za mier, život, proti 
jadrovej vojne", „Výzva sta". Na tieto témy publikoval 
viaceré odborno-politické články. ' 

Nepodceňoval ani vedecko-popularizačnú činnost. Bol 
jedným z prvých členov redakčnej rady časopisu Koz-
mos. Uverejňoval vedecko-populárne články v róznych 
časopisoch a bol často pozývaným a vítaným prednáša-
teTom aj na školách a na hvezdárňach. 

Náhlym odchodom Ing. Štefana Pintéra strácame nie-
len významného odborníka, ale aj nezištného kolegu, 
ktorý nikdy neváhal pomóct a bez obáv o svoju autoritu 
mal ku svojim mladším spolupracovníkom vztah dobré-
ho, ale náročného priatela. 

RNDr. Ján Kiss 
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dátum T (SEČ) p1 hv a S 
354 Eleonora 22. 1. 0.50 11,3 10,3 ' 12 20 8 
471 Papagena 25. 1. 0.50 10,4 7,5 5 51 30 
230 Athamantis 2. 2. 2.10 11,5 9,1 8 52 2 

■ KÚPIM časopis Kozmos 
1-6/82; 2, 4/83; 2-6/84, 2/86; 
astronomickú literatúru. 
Mária Neupauerová, Moy-
zesova 2810/17, 058 01 Pop-
rad. 

PREDAM knihu Praktic-
ká astronómia od M. G. 
Minnaerta a mapy Severní 
a jižní hvězdná obloha 
2000,0. Všetko za póvodnú 
cenu. Adriana Tóthová, Je-
senského 8, Komárno-Le-
tecké pole 945 01. 

PREDÁM geodetický za-
meriavací prístroj zn. NI-
VELAK maď. výroby 
(1000,—) alebo vymením za 
kompletnú optiku na re-
fraktor i 60-75 mm, F = 
840 mm ± plán na zhoto-
venie amatérskeho daleko-
hladu. Rozdiel doplatím. 
Podrobnosti napíšem. Ma-
rián Krajčík, Podjavorinske; 
1973, 955 01 Topolčany. 

PREDÁM refraktor osa-
dený azimutálnym hrano-
lom, objektiv f3 60, f = 292 
na vidlicovej montáži, op-
tika Zeiss, Meopta s prí-
slušenstvom; Iahký, dobre 
skladný a prenosný bino-
kulár 10 X 50 Caxton (Ja-
pan), nové všetko, nepouží-
vané. Dušan Cích, Petrov-
ská 14, 927 00 Šala. 

PREDAM váčšie množ-
stvo astronomickej optiky 
vhodnej pre zostavenie jed-
noduchých astronomických 
systémov, kópie máp, atla-
sov a brožúr o stavbe cla-
lekohladov. Zoznam zašlem 
za známku. Zhotovím po-
dIa výkresu menšie súčiast-
ky pre prístroje — hlavne 
sústružnícke práce. Ing. 
Milan Mazanovský, Duk-
lianska 2/677, 914 41 Nem-
šová. 

■ VYMENfM kvalitně op-
tické sklo 126X124X12 mm, 
f1J 108X9 mm (po 3 ks) za 
brúsne prášky a leštiace 
rouge. Milan Stančík, Hol-
lého 9, 962 11 Detva. 

PRODÁM dalekohled ty-
pu Newton 130/1000 s dvě-
ma výměnnými okuláry. 
Cena padle dohody. S. Po-
linec, Pod Saharou 713, 
252 66 Libčice nad Vltavou. 

■ VYMENÍM kvalitní ob-
jektiv Q1 120 mm v objímce, 
f = 450 mm, Barlowovu 
čočku fd 150 mm v objímce 
(možnost prodloužení oh-
niska objektivu na 750 mm).
motorek s převodovkou, 
různá ozubená kolečka, kar-
danové klouby, různá mi-
niaturní ložiska, hranoly a 
jinou optiku za objektiv Q1 
80-100 mm i víc, f = 1000 
mm i víc. Petr Bahelka, 
Manětínská 19, 323 00 Pl-
zeň — Košutka. 

PRODÁM zrcadlový da-
lekohled, objektiv fd 110 
mm, f = 1100 mm s foto 
teleobj. MTO 1000 s okulá-
ry f 40, 16, 10 a 4 mm, bar-
low. členem 2X, převrace-
ti soustavu se spojitou 
změnou zvětšení (obdob. 
tranfokálovou) podle použi-
tého okuláru 30X - 100X; 
70X - 200X; 100X - 300X; 
250X — 750X a hledáčkem 
8 X 30. Paralakt. montáž 
bez hodinového stroje 
s jemným šnekovým pohy-
bem a aretací. Dalekohled 
je přenosný, hmotnost cca 
15 kg, výška 50 cm, délka 
s převracecí soustavou 70 
cm, bez p. s. 40 cm. Cena 
7150,— Kčs. Igor Konečný, 
Lidická 1699, 738 02 Frýdek-
-Místek. 
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Zákryty hviezd planétkami 
V Kozmose 2/86 sme sa zaoberali 

problematikou zákrytov hviezd pla-
nétkami. Začiatkom roka 1987 budú 
u nás pozorovatelné tni zákryty, kto-
rých elementy i s mapkami uverej-
ňujeme. Mapky sú kreslené s použi-
tím róznych prameňov (hlavný je u-
vedený pri každej mapke), no i na-
priek tomu móže v širšom okolí 
chýbaf i pomerne jasná hviezda. 
V tabulke je: T — približný čas zá-
krytu, pl a hv sú fotografické mag-
tiitúdy (okrem zákrytu Č. 2), rekta-
scenzia a je v hodinách a minútach, 
deklinácia S je v stupňoch. 

RNDr. Jan Hollan 

Biahoželáme Tento rok, 28. no-
vembra oslávi svoje 
70-te narodeniny dl-
horočný spolupracov-
ník Krajskej hvez-
dárne v Hlohovci a 
Okresného astrono-
mického kabinetu pri 
OOS v Nitre Karol 
KRALIČEK. S jeho 
menom je spojený 
rozvoj astronomické-
ho hnutia v meste 
i okrese Nitra. 

Amatérskou astro-
nómiou sa začal za-
oberaf už ako 19-roč-
ný. Patril do skupiny 
nadšencov, ktorá sa 

neskór, začiatkom púídesiatych rokov pričinila 
o založenie prvého astronomického krúžku 
v Nitre. 

Odvtedy už vyše tridsaf rokov neúnavne 
propaguje a popularizuje poznatky z oblasti 
astronómie. Ako fundovaného odborníka a 
zanieteného prednášatela ho poznajú v celom 
nitrianskom okrese. Patrí medzi najaktívnej-
ších lektorov pre astronómiu a je platným 
členom Okresného poradného zboru pre prá-
cu v amatérskej astronórnii pri OOS v Nitre. 
Prvoradú pozornost venuje hlavne výchove 
mladej generácie. Ako vedúci niekoTkých 
astronomických krúžkov pri základných a 
stredných školách a hlavne ako vedúci krúž-
ku mladých astronómov pri PKO v Nitre 
získava a zapaluje pre amatérsku astronómiu 
množstvo mladých Iudí. Zapája sa i do čin-
nosti astronomických organizácií na Sloven-
sku. Je aktívnym členom Slovenského zvázu 
astronómov amatérov a Slovenskej astrono-
mickej spoločnosti pri SAV. Za svoju dlho-
ročnú prospešnú prácu v amatérskej astronó-
mii obdržal rad diplomov a čestných uznaní 
od Slovenského ústredia amatérskej astronó-
mie v Hurbanove, Krajskej hvezdárne v Hlo-
hovci a Okresného národného výboru v Nitre. 

Peter Poliak 
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Navraty první lamy 
Návšteva prvej dámy sa chýlila ku 

koncu a najslávnejšia z komét sa 
rýchlo vzďalovala z dohladu ďale-
kohladov, kecl v pražskom vydava-
telstve Panorama vyšla knižka Vla-
dimíra Železného Návraty první dá-
my — o kometě Halleyově i těch 
druhých. Oneskorený príchod na 
knižný trh zachránil knihu pred o-
kamžitým rozpredaním 50-tisícové-
ho nákladu, takže táto výborná kniž-
ka — nesporne najpútavejšia aká 
u nás vyšla pri terajšom návrate 
Halleyovej kométy — snáá ešte ne-
jaký čas počká na svojho čitatela 
— čo je úkaz pri kupovaní astrono-
mickej literatúry naozaj netypický. 

Návraty prvej dámy je kniha ne-
všedná. Dáva čitatelský zážitok, aký 
je atribútom krásnej literatúry a 
pritom zhíňa obdivuhodné množstvo 
nesmierne zaujímavých faktov a sú-
vislostí. Čerpá z historických prame-
ňov i najnovšej odbornej literatúry, 
nekonvenčným, prirodzeným štýlom 
strieda sa v nej volné rozprávanie 
s výkladom, citátmi i názornými ná-
črtkami. Text knihy prelínajú krátke 
kapitolky, venované historickým u-
dalostiam, ktoré sa odohrávali v ro-
koch jednotlivých návratov Halle-
yovej kométy. Je to obdivuhodná 
charakteristika doby, netradičný, 
súhrnný pohlad na dianie v odliš-
ných kútoch sveta v tom istom čase. 
Návraty Halleyovej kométy akoby 
odmeriavali čas histórie ludstva od 
najstarších dób až do súčasnosti a 
končia zaujímavou predstavou uda-
lostí pri budúcom návrate kométy 
— v roku 2061. 

K osobitne silným zážitkom knihy 
patrí historicky verný, neidealizova-
ný pohlad na udalosti vo vede a ved-
cov samotných. Tým doetávajú aj ve-
likáni ako Newton reálny ludský 
rozmer a prestávajú byt bytostami 
učebnicovými. Dozvedáme sa aj 
o postavách, které zohrali velkú ú-
lohu inšpirátorov, podnecovatelov, 
diskutérov, vidíme, že velkým ob-
javom predchádzalo silné myšlien-
kové hnutie mnohých zaujímavých 
ludí — mužov i žien — svojej doby. 
Po.čuli ste už meno Georg Samuel 
Dórfel? Prvý vyslovil mýšlienku, že 
kométy sa pohybujú po parabolách a 
že Slnko leží v ohnisku tejto parabo-
ly, a to šest rokov pred Newto-
nom... 

Kniha Vladimíra Železného roz-
hodne patrí k tým, ku ktorým sa člo-
vek rád vracia. Bez ohladu na to, 
v ktorom bode svojej dráhy je práve 
Halleyova kométa, sú tieto návraty 
čitatelským zážitkom. 

Tatiana Fabini 

Encyklopédia 
astronómie 

Vo vydavatelstve Obzor má čoskoro 
vyjst dlho pripravovaná obsiahla en- 
cyklopédia astronómie, ktorá v abe- 
cedne usporiadaných heslách vysvet- 
Iuje základné astronomické pojmy 
a poznatky. Podáva informácie o me- 
tódach astronomického výskumu, 
poznatky o Slnku a telesách slnečnej 
sústavy, o hviezdach, galaxiách a 

supergalaxiách, o chemickom zložení 
a fyzikálnych vlastnostiach vesmír-
nych telies, o ich stavbe, vzniku a 
vývoji a o zákonitostiach ich pohy-
bu. Obsahuje aj heslá osobností, kto-
ré sa zaslúžili o rozvoj astronómie, 
informácie o astronomických vedec-
kých ústavoch a observatóriách, 
o publikáciách, ročenkách a kataló-
goch, ako aj tabulky podávajúce dó-
ležité astronomické údaje a prehla-
dy letov do vesmíru. Kniha je bo-
hato ilustrovaná, obsahuje 400 čier-
nobielych a 500 farebných ►fotografií, 
200 nákresov, grafov a máp. Je ur-
čená nielen pre vedeckých pracov-
níkov z oblasti prírodných, technic-
kých a spoločenských vied, pre štu-
dentov a poslucháčov vysokých škál, 
ale najmá pre široký okruh čitatelov, 
členov astronomických krúžkov, as-
tronómov amatérov, záujemcov o en-
cyklopedickú literatúru a literatúru 
faktu. Encyklopédiu pripravil autor-
ský kolektív Astronomického ústavu 
SAV a Matematicko-fyzikálnej fa-
kulty Univerzity Komenského; zosta-
vovatelia sú RNDr. A. Hajduk, DrSc. 
a RNDr. J. Štohl, CSc. Kniha má 
720 strán, predpokladaná cena je 
120,— Kčs. Mažete si ju objednat aj 
v predstihu v knižnej predajni vy-
davatelstva Obzor, 811 01 Bratislava, 
Gorkého 13. 

Ilustrovaný slovník 
terminov slnečnej 
a slnečno-zemskej 
fyziky 

Tento rok sa záujemcom o astro-
nómiu, zvlášt o slnečnú, dostala do 
rúk obsahom a zameraním zaujíma-
vá a v súčasnej dobe vysoko aktu-
álna a užitočná publikácia — Ilustro-
vaný slovník termínov slnečnej a 
slnečno-zemskej fyziky (Slovenské 
ústredie amatérskej astronómie, Hur-
banovo, 1985, 352 strán, náklad 5000 
exemplárov, cena viaz. 30,— Kčs). 
Slovník je prekladom anglického ori-
ginálu (Illustrated Glossary for So-
lar and Solar-Terrestrial Physics, D. 
Reidel Publishing Company, Dor-
drecht. Holland/Boston-U.S.A., 1977;
210 strán), ktorý zostavil kolektív 
autorov pod vedením A. Bruzeka a 
C. J. Durranta z Fraunhoferovho 
ústavu vo Freiburgu. Slovenský pre-
klad pripravili (v roku 1983) pra-
covníci Astronomického ústavu SAV 
v Tatranskej Lomnici Ing. Š. Knoška, 
CSc., RNDr. V. Rušin, CSc. a RNDr. 
M. Rybanský, CSc. 

Potrebu vydat publikáciu takéhoto 
zamerania si vynútila doba — na-
hromadenie nových pozorovacích ú-
dajov a javov, donedávna neznámycth 
— k čomu rozhodujúcou mierou pri-
spell moderné techniky pozorovania, 
spracovania a vyhodnocovania úda 
joy za pomoci výpočtovej techniky. 
Nastala situácia, ked bolo potrebné 
vytvorit jednotnú nomenklatúru ja-
vov a procesov registrovaných na 
Slnku. 

Prínos vydania takejto publikácie 
u nás spočíva aj v tom, že v sloven-
čine sme doposial nemali ustálené 

názvoslovie odborných, najmá no-
vých výrazov z oblasti slnečnej fy-
ziky, tažko sa niekedy hladali vhod-
né a priliehavé ekvivalenty niekto-
rých termínov používaných v anglic-
ky písanej astronomickej literatúre. 
V tomto smere urobila velký kus 
práce Terminologická komisia Slo-
venskej astronomickej spoločnosti 
pri SAV, ktorá posúdila a ujednotila 
slovenské ekvivalenty všetkých v po-
slednej dobe novovzniknutých termí-
nov z tejto oblasti (priebežne publi-
kované v časopise Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra SAV Kultúra slova), 
a tým sa tiež pričinila k vydaniu 
tohto slovníka. 

Ako už z názvu publikácie vyplý-
va, ide o slovník výkladový, akúsi 
obdobu encyklopédie odborných vý-
razov z oblasti slnečnej fyziky a pr 
buzných odborov. V oblasti astrono-
mickej literatúry je to prvý a dopo-
sial jediný slovník svojho druhu vy-
daný u nás. Je pravda, že v r. 1963 
vydalo pražské nakladatelstvo Orbis 
Astronomický a astronautický slov-
ník autorov J. Kleczka a Z. Švestku, 
ktorý však obsahoval termíny zo 
všetkých oblastí astronómie, a teda 
bez možnosti tak detailného výberu 
a výkladu jednotlivých hesiel. 

Publikácia je rozčlenená do 14 ka-
pitol. Už z ich názvov vidíme, že 
slovník má široký záber — počínajúc 
vnútornou stavbou Slnka cez všetky 
vrstvy jeho atmosféry, medziplane-
tárny priestor až po Zem, naviac ešte 
s dopinením osobitnej kapitoly, za-
meranej na vysvetlenie všeobecných 
termínov najmá z oblasti fyziky 
plazmy. 

Slovník obsahuje 255 hesiel, ktoré 
zhřňajú podstatné informácie o jed-
notlivých javoch a procesoch na 
Slnku a ich dósledkoch na medzi-
planetárny priestor a Zem, v rozsa-
hu pol až jednej strany, v niektorých 
prípadoch i viac. Každý pojem je vy-
svetlený nielen popisom daného ja-
vu a jeho súvislostí s inými príbůz-
nými javmi na Slnku, ale obsahuje 
aj fyzikálnu interpretáciu. Autori sa 
snažili (napriek nebezpečiu určitého 
subjektívneho pohladu) jasne cha-
rakterizovat súčasný stav v každej 
tematickej oblasti, priťom neopome-
nuli upriamit pozornost čitatelov aj 
na doteraz ešte neriešené a neroz-
riešené otázky. Pomerne detailný, ale 
pritom jednoduchý a zrozumitelný 
popis jednotlivých javov má pomócf 
čitatelovi ozrejmit (alebo aspoň na-
črtnút) vnútorné mechanizmy zá-
kladných fyzikálnych procesov odo-
hrávajúcich sa na Slnku a v okoli-
tom priestore. Váčšina hesiel obsa-
huje aj odkazy na odbornú literatú-
ru, z ktorej možno čerpat o danej 
problematike podrobnejšie informá-
cie. 

Čo sa týka prekladu, slovenská 
verzia (podobne ruská, ktorá . vyšla 
vo vydavatelstve Mir v Moskve v r. 
1980 a bola dostat aj u nás) je tak-
mer vernou kópiou anglického ori-
ginálu s tými istými heslami, ich 
rovnakým usporiadaním, bez rozšíre-
nia alebo rozsiahlejších dopinkov, 
s rovnakými obrázkami. Snácl sa žia-
dalo urobit určité zmeny v sloven-
skej verzii (napr. formou poznámok 
prekladatelov), zaktualizovat ju, pre-
tože za tých takmer 10 rokov, ktoré 
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uplynuli od vydania anglického ori-
ginálu, v oblasti slnečnej fyziky 
okrem výrazného pokroku v odbor-
nej oblasti — nastali určité zmeny 
aj z hradiska organizačného. Preto 
napr. mnohé z publikácií uvedených 
na str. 95 a 96 pod heslom Údaje 
o slnečnej aktivite už alebo nevy-
chádzajú, alebo ich vydávajú mé 
vedecké inštitúcie, prípadne sú pub-
likované inou formou. Škoda, že sa 
prekladatelia nevyhli niektorým ne-
dóslednostiam, napríklad na mno-
hých miestach sú rozmery fvzikál-
nych veličín prevzaté v jednotkách 
sústavy CGS, Noci dnes už je zá-
váznou normou sústava SI. Nedósled-
ní sú aj v tvorení a používaní skra-
tiek, ktoré spolu s tlačovými chyba-
mi v mnohých prípadoch menia vý-
znam. Dobrým počinom prekladate-
lov boto zaradenie na koniec publi-
kácie trojjazyčného prekladového 
slovensko-anglicko-ruského slovníka 
odborných výrazov. Silnou stránkou 
knihy je aj jej reprezentačná tlač 
a bohatý obrazový materiál, ktorý 
približuje a názorne vysvetluje da-
nú problematiku. Takmer niet hesla, 
ktorého textová časf by nebola dopl-
nená obrázkami, grafmi alebo .foto-
grafiami, pretože, ako hovoria auto-
ri, „vhodná ilustrácia je lepšia ako 
tisíc slov". Mnohé obrázky v podsta-
te obsahujú všetky důležité informá-
cie o danom jave, čím sa publikácia 
stáva zrozumitelnou aj pre záujem-
cov, ktorí v danej vednej oblasti ne-
majú špeciálne odborné vzdelanie. 
Preto ju možno odporúčaf nielen od-
borníkom pracujúcim v oblasti fy-
ziky Slnka, slnečno-zemských vzfa-
hov a príbuzných odborov, ale aj 
astronómom amatérom, študentom 
stredných a vysokých škól technic-
kého, prírodovedného a matematic-
ko-fyzikálneho zamerania, učitelom 
všetkých stupňov škól, novinárom, 
publicistom a všetkým záujemcom 
o astrónómiu. Nemala by chýbaf 
v knižniciach ludových hvezdární, 
astronomických kabinetov, záujmo-
vých krúžkov a škól. 

RNDr. Ladislav Kulčár 

Astronomické úkazy 
a výročía v roku 1987 

Slovenské ústredie amatérskej 
astronómie v Hurbanove pripravuje 
publikáciu, ktorej cielom je poskyt-
núf astronómom amatérom i širokej 
verejnosti základné informácie o mož-
nostiach pozorovania najzaujímavej-
ších astronomických úkazov a javov, 
konfigurácie planét, slnečné a mesač-
né zatmenia, meteorické roje, ex-
trémne teploty, ako aj okrúhle vý-
ročia významných astronómov. Pub-
likácia, ktorá má 14 strán formátu 
A3 a je ilustrovaná farebnými ;o-
tografiami z činnosti SÚAA v Hur-
banove, má motivovat záujem verej-
nosti o praktickú pozorovatelskú 
prácu. Táto príručka, ktorá má funk-
c!u kalendára pre pozorovatelov, má 
vyjst už v novembri tohto roku v ná-
klade 10 tisíc exemplárov. Jej cena 
bude 20 Kčs. Objednat si ju můžete 
na adrese: SÚAA, 947 01 Hurbanovo. -zg-
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Snímka centra našej Galaxie — rádiového zdroja Sagita-
rius A — na vinovej dlžke 20 cm ukazuje, že naša Gala-
xia generuje dipólové magnetické pole. Dokazujú to prú-
dy plynu vychádzajúce z galaktického cent&, ktoré sle-
dujú tvar magnetických siločiar. (K článku Galaktické 
dynamo na str. 194.) 

Západoeurópska družica SPOT na snímkovanie zemského 
povrchu úspešne odštartovala 22. februára na rakete Aria-
ne. Už jej prvé zábery ukazujú, že jej multispektrálny 
skaner je skutočne v súčasnosti najdokonalejším prístro-
jom na snímkovanie Zeme. Na rozdiel od skanera MSS 
americkej družice Landsat 5, ktorý má rozlišovaciu schop-
nost 30 metrov, má táto družica Európskej kozmickej or-
ganizácie ESA vysielat snímky, na ktorých bude možné 
rozlíšif až 10-metrové detaily. Tento záber, ktorý zachy-

táva územie rozlohy 60 X 40 km je ešte zo skúšobnej série (zo dňa 23. 2. 
1986) a jeho rozlišovacia schopnost je 20 metrov. Ako oznámila ESA, dru-
žica SPOL začala 6. mája už napino pracovat a za prvé dva mesiace vyslala 
24 tisíc snímoy Zeme. 
Na zábere, ktorý zobrazuje južnú časí pohoria Atlas asi 300 km južne 

od Alžíra a 50 km západne od Laghouat spósobom zaujímavej farebnej syn-
tézy, vidíme na severozápadnej časti snímky (sever vpravo) sune zvrásnené 
podložia. Odtieňmi modrej a hnedej farby sú rozlíšené geologické typy pod-
ložia, s ktorými súvisí aj vegetácia: hnedá farby znázorňuje neplodnú pódu, 
modrou je vykreslená póda so skromnou vegetáciou. Rózne typy púštnych 
pód na snímke vpravo dolu zobrazujú sa ako jemné prelínanie farieb. Kul-
tivovaná póda a palmové háje v okolí vádí — občasných tokov — tvoria 
na snímke jasné škvrny. Všimnite si aj zaujímavé pásy polí v strede dolného 
okraj  snímky. 

KOUPIM hvězd. roč. 1954, 56, 57, 
60, 69, 70, 74; Kozmos Č. 1, 2, 3, 4/85 
a Somet Binar 25 X 100 v dobrém 
stavu. Pavel Bartl, Hrachov 52, Sva-
tý Jan u Sedlčan 262 64. 
• PRODÁM Huygensovy okuláry O 
16 mm, 0 25 mm. Koupím zrcadlo 
o 0 250-300 mm — kvalitní. Vladi-
mír Bulant, K. Konrada 1170, 67401 
Třebíč. 
• KOUPIM funkční fotonásobič. 
Uveďte stav, výrobce a cenu. Pro-
dám parabolické pohliníkované zr-
cadlo (0 200 mm, f = 1600 mm) ± 
příslušný hranol. Navrhněte cenu. 
Petr Svoboda, Jezdecká 49, 796 01 
Prostějov. 
• PREDAM časopis Kozmos roční-
ky 1980-85 (neviazané, nepoškode-
né). Ladislav Duditš, Jazmínová 5, 
040 01 Košice. 
• KÚPIM róznu astroliteratúru, prí-
padne aj zahraničné časopisy. Gab-
riel červák, Miškovecká 18, 040 00 
Košice. 

• KÚPIM kazety 9 X 13 na astro-
komoru 10 ks, sklené disky hrúbky 
nad 20 mm, priemeru nad 30 cm 
z dobre vychladeného optického skla, 
objektiv priemeru 30-35 cm, ohnis-
kovej vzdialenosti nad 2100 mm, ko-
rigovaný, Somet Binar 25 X 100. Ľu-
bor Hutta, Konventná 19, 811 03 Bra-
tislava. 
■ KČPIM kvalitné parabolizované 
zrcadlo ± eliptické odrazné zrka-
dielko na astronómický ďalekohlad 
typu Newton, všetko pohliníkované. 
Priemer od 130 do 150 mm so sve-
telnosfou od 1:7 do 1:9. Rastislav 
Ilavský, Rovníková 7, 040 01 Košice. 
■ KOUPIM plány na jakýkoliv zr-
cadlový dalekohled a paralaktickou 
montáž, popřípadě zapůjčím a čestně 
vrátím. Zároveň koupím Kozmos roč-
ník 82 a 1, 2/83; Říše hvězd ročník 
1977 a různou literaturu o amatér-
ských astronomických přístrojích. 
Václav Bor, Petrůvka 62, 763 21 Sla-
vičin. 
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Skupina zvláštnych galaxií v súhvezdí Centaura, ktoré tvoria asociáciu Centaurus 1, je od nás vzdialená asi 
200 miliónov svetelných rokov. Mimoriadne zaujímavá je Galaxia NGC 5017 (vpravo hore). Pravdepodobne je to 
eliptická galaxia obklopená prstencom ionizovaného vodíka. Snímka: ESO 
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