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Zatmenie Mesiaca a kométa Halley boll 
najčastejšími objektami fotografujú cích 
astronómov-amatérov v kategórii Astrono-
mické snímky, Velmi pekný záber tejto 
kométy sa podaril Jánovi Senčákovi z Kle-
nova pri Prešove, ktorý 2. mája lanského 
roku 30 minútovou expozíciou Pentaxom 
MG cez objektiv SMC-Pentax M 1:2/50 
zachytil okrem kométy i stopu meteoru. 
Za túto snímku získal v kategórii do 18 
rokov — Astronomické snímky 1. cenu. 
O dva dni neskór pomohla náhoda Mila-
novi Kamenickému zo Sedlíc pri Prešove. 
Na jeho zábere (dole), ocenenom 1. cenou 
vo vckovej kategórii od 18 do 25 rokov, 
vidíme prelet družice priamo cez Halleyovu 
kométa. Na tejto dvojici fotografií zretefne 
vidíme ako sa zmenila zdanlivá poloha 
podia dvojice jasnejších hviezd. 



Mir medzinárodne 
Už v januári, keď sa k družico-

vej stanici Mir pripojila nákladná 
loď Progress-27, bole zrejmé, že 
stanica čaká svoju druhú posádku. 
Jej štart sme videli v priamom 
televíznom prenose 5. februára. 
Na Bajkonure zaburácali motory 
a kozmická loď Sojuz TM-2 s po-
sádkou Romanenko — Lavejkin 
sa vydala na dlhú cestu. PodI'a 
moskovského času to bole 6. feb-
ruára, 38 minút po polnoci. 

Už pri príprave tohto letu bole 
oznámené, že základná posádka 
— Romanenko a Lavejkin — bude 
na Mire pracovať minimálne páť 
mesiacov; 22. júna totiž odštar-
tuje medzinárodná, sovietsko-sýr-
ska posádka Alexander Viktoren-
ko, Alexander Alexandrov a Mu-
hammad Faríz. Ich pobyt potrvá 
10 dní. Na programe bude dial-
kový prieskum prírodných zdrojov 
pomocou snímkovania sýrskeho 
územia kamerou MKF-6, techno-
logické a geofyzikálne experimenty 
a výskumy v oblasti kozmickej me-
dicíny. Niektoré z nich budú mať 
názvy Eufrat, Basra, Palmira a 
Kas jun. 

Jurij  Romanenka, ktorý absol-
vuje už svoj tretí let a o sedem 
rokov mladšieho Alexandra Lavej-
kina po štarte čakala neIahká prá-
va. Spojovací manéver hravo zvlád-
li (aj keď pri ňom stanici zostáva 
úpine pasívna a všetky manévre 
vykonáva len modernizovaná loď 
typu TM), avšak potom začalo ob-
dobie oživovania Miru. V automa-
tickom režime totiž stačí na zvlád-
nutie všetkých základných funkcií 
len jeden z piatich palubných ria-
diacich počítačov a vačšina apara-
túry je vypnutá. Kozmonauti naj-
prv zapli systém regulácie život-
ných podmienok, potom začali 
postupne zapájať do práce ostatné 
počítače. Jeden z nich bole treba 
preprogramovať. A skór, než sa 
pustili do vedeckých pokusov, mu-
seli vyložiť náklad z Progessu. Po-
tom začala dlhá, obvyklá práva 
výskumníkov, ktorí majú pred se-
bou dlhé týždne a mesiace samoty, 
iba občas prerušované chvíiami 
spojenia so Zemou (teraz už časove 
výhodnejšieho, vďaka novej spo-
jovacej družici Luč), besedami s od-
borníkmi, či rodinnými príslušník-
mi v riadiacom stredisku — CUP. 
Ich samotu oživia aj občasné náv-
števy posádek, ktoré prilietajú 
na stanicu na „krátkodobé" slu-
žobné cesty. Takéto expedície však 
postupom času budú čoraz bežnej-
šie, lebo na komplexe Mir budú 
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postupne pribúdať moduly s roz-
ličným špeciálnym vybavením a 
tým vzrastie aj potreba odborní-
kov, špeciali7ovaných len na určité 
experimenty s určitými prístrojmi. 
A napokon, ako je známe už 
z technických charakteristik tejto 
modulárnej stanice, maximálny po-
čet jej obyvateIov móže narásť aj 
na šesť osób. 

NAJPRV ASTROFYZIKA 

Hoci sa na Mire počíta s po-
stupným vytvorením mnohých za- 
ujímavých výskumných a aplikač-

rách, neutrónových hviezdach, kva-
zaroch a superhmotných objektech. 

Astrofyzikálny modul je dosta-
točne velký na to, aby tu bole 
možné umiestniť mnohé unikátne 
prístroje, ktoré svojimi charakte-
ristikami a možnosťami predstavu-
jú špičku súčasnej prístrojovej 
techniky a najmenej do začiatku 
deváťdesiatych rokov nebudú mať 
v kozme konkurenciu. Vybavenie 
zahřňa štyri velké ďalekohIady a 
ťri menšie prístroje. Ich úlohou bu-
de výskum štruktúry a dynamiky 
horúcej plazmy s teplotou 10-100 
miliónov kelvinov, pozorovanie 
zvyškov supernov, káp galaxií, 
štúdium štruktúry kompaktných 
relativistických objektov, tesných 
dvojhviezd, jadier aktívnych ga-
laxií a kvazarov, ako aj výskum 
vlastností hmoty v extrémnych fy-
zikálnych podmienkach, napr. v su-
persilných magnetických poliach, 
relativistických gravitačných po-
tenciáloch, či supervysokých teplo-
tách. 

ĎalekohIad Pulsar X-1, skon-
štruovaný v moskovskom IKI, je 

Druhá základná posádka stanice Mir — Jurij Romanenko (vTavo) a Alexan-
der Lavejkin. Ich let je plánovaný minimálne na 5. mesiacov. V Jáni ich 
navštívi na 10 dní trojčlenná sovietsko-sýrska posádka. 

ných pracovísk, vrátane technolo- 
gickej dielne (kde má pracovať aj 
poloprevádzkový automatický čes-
koslovenský kryštalizátor CS-02), 
je zaujímavé, že prvú príležitosť 
dostala práve astronómia. Astro- 
fyzikálny modul — vlastne kom- 
plexné róntgenové observatórium 
— ktoré už kotví na jednom z uz- 
lov stanice Mir, nám umožní po-
hlad do vzdialených končín vesmí-
ru a tým aj do jeho histórie. Rdnt- 
genové žiarenie, ktoré sprevádza 
vysokoenergetické deje, nám umož-
ní pozorovať búrlivé udalosti, ktoré 
sa odohrávajú v galaktických jad-

róntgenový spektrometer pre roz-
sah energií 20-800 keV. čo je 
oblasť tvrdého rSntgenového žiare-
nia v rozsahu vinových dWok 10-1
až 10,s nm. Má zorné pole 3 X 3 
stupne a hmotnosť 337,5 kg. O jeho 
určení hovorí aj samotný názov: 
má získavať spektrá pulzarov v 
r8ntgenovej oblasti, študovať ga-
laktické i mimogalaktické zdroje 
tvrdého rántgenového žiarenia, ich 
časové variácie, hIadať zdroje zá-
bleskov róntgenového žiarenia, či 
zisťovať rozdelenie energie v spekt-
rách aktívnych galaxií. 

Ostatné prístroje na astrofyzikál-
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Yiom module sú výsledkom rozsiah-
lej medzinárodnej spolupráce. Tak 
napríklad zobrazovací dalekohlad 
TTM pre rozsah energií 2-30 keV 
(10° až 101 nm) so zorným polom 
10 X 10 stupňov a hmotnostou 103 
kg vyvinuli spoločne anglickí a ho-
landskí odborníci. Má získavat po-
lohy bodových róntgenových zdro-
jov, vyhladávat zábleskové róntge-
nové zdroje a detailne skúmat 
centrálnu oblast našej Galaxie. 

Sirene-2 je plynový scintilačný 
proporcionálny spektrometer, kto-
rý vyvinuli v medzinárodnom vý-
skumnom stredisku Európskej koz-
mickej organlzácie — ESTEC. Pra-
cuje v rozsahu 2-100 keV, má 
zorné pole 2 X 2 stupne a hmotnost 
iba 50 kg. Zameraný je na štú-
dium galaktických a mimogalak-
tických zdrojov róntgenového žia-
renia s vysokou intenzitou, na skú-
manie krátkoperiodických rSntge-
nových pulzarov a tesných dvoj-
hviezdnych sústav. 

Posledným velkým dalekohla-
dom je scintilačný spektrometer 
Phoswich, vyvinutý v známom 
západonemeckom ústave Maxa 
Plancka. Pracuje v rozsahu energií 
15-200 keV, má zorné pole 1,9 X 
X 1,9 stupňa a hmotnost 175 kg. 
Jeho úlohou bude sledovat najmá 
galaktické a mimogalaktické rónt-
genové žiarenie, zvyšky supernov, 
pulzary, a zistovat energetické a 
časové variácie v spektrách týchto 
zdroj ov. 

Hoci sú prístroje na astrofyzi-
kálnom module stanice Mir ma-
ximálne automatizované, vyžadujú 
velkú súhru posádky s výpočtovou 
a riadiacou technikou komplexu. 

SO VIETSKO-FRANCÚZSKE 
PLÁNY 

Už vybavenie astronomického 
modulu ukazuje, že stanica Mir je 
pripravená na širokú medzinárod-
nú spoluprácu vo vesmíre. Zatial 
čo medzi americkou NASA a zá-
padoeurópskou ESA prebiehajú 

Trenažér stanice Mir 
S pripojeným astro-
modulom vo Hviezd-
nom mestečku. 

zdlhavé rokovania o možnostiach 
a rozsahu účasti Európy na riadení 
plánovanej Space Station, ktorej 
súčastou má byť aj modul Colum-
bus vyvinutý v ESA a je sporné, 
kto a kedy dostane k dispozícii zís-
kané údaje, Sovietsky zváz bez vel-
kých rečí ponúka Mir nielen pre 
zahraničně prístroje, ale aj pre 
pobyt kozmonautov z róznych kra-
jin, teda aj zo západnej Európy. 
V odborných časopisoch sa už ob-
javili správy, že sa rokovalo aj 
o vyslaní britského kozmonauta, 
ale zatial sa nedospelo ku konkrét-
nym záverom. Zato Francúhsko, 
ktoré už mnoho rokov využíva vý-
hody vzájomnej spolupráce so so-
vietskymi partnermi, má už vo 
Hviezdnom mestečku vo výcviku 
dalších dvoch mužov. Jedným 
z nich je už známy Jean-Loup 
Chrétien, prvý francúzsky kozmo-
naut, ktorý už v roku 1982 pracoval 
na stanici Salut 7 spoločne s Dža-
nibekovom a Ivančenkom. Jeho ná-
hradník, Patrick Baudry, síce letci 
na americkom raketopláne, ale 
Francúzsko sa po pilotovaných le-
toch znovu vrátilo ku spolupráci 
so sovietskou stranou. Spolu 
s Chrétienom je teraz v Hviezdnom 
mestečku od októbra minulého ro-
ku Michael Tognini a obaja sa 
pripravujú na velmi zaujímavý —
tentokrát dlhodobý let — ktorý 
má trvat až 30 dní. Uskutočnit 
sa má na jeseň budúceho roku, 
po sovietsko-bulharskom lete. Na 
programe bude mat celý rad vel-
mi zaujímaných experimentov 
z oblasti kozmickej technológie, 
astronómie, ale aj medicíny. ,Počas 
pobytu na stanici má francúzsky 
koziuonaut spolu so sovietsky-
mi kolegami uskutočnit aj vý-
stup do volného priestoru. Ne-
bude to výlet s krásnym výhia-
dom, ale náročná práca. Na po-
vrchu Miru bude v priebehu vý-
stupu inštalovaná okrem mých 
prístrojov aj francúzska pokusná 
anténa s priemerom 4 metre pre 
spoj enie medzi stanicou a druži-

Michael Tognini, další francúzsky 
kandidát na kozmický let, nastúpil 
vlani na jeseň do Hviezdneho. Urče-
ný je ako náhradník Jean-Loup 
Chrétiena do posádky sovietsko-fran-
cúzskeho 30-dňového letu, plánova-
ného na rok 1988. 

carol. Ako oznámil zástupca riadi-
teiLa vedeckého programu CNES 
Jacques Breton, francúzsky koz-
monaut bude na Mire inštalovat 
•aj velký panel slnečných batérií, 
určený pre v súčasnosti vyvíjanú 
druhú generáciu francúzskych dru-
žíc Spot, špecializovaných na dial-
kový prieskum Zeme. CNES pri-
pisuje výstupu svojho kozmonauta 
s plánovaným experimentem vel-
ký význam, pretože získané skú-
senosti sa premietnu do prípravy 
dalších kozmonautov, ktorí majú 
v budúcom desatročí pracovat na 
západoeurópskej stanici a pri le-
toch raketoplánu Hermes i vo vol-
nom priestore. Okrem toho má 
Francúzsko svoj vlastný ambicióz-
ny kozmický program. 

Mir teda skutočne slúži miero-
vému kosmickému vy'skumu a je 
otvorený pre všetkých, ktorí pri-
chádzajú s dobrou vólou a tužbou 
po poznaní. 
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Čo chÝba naše] 
stelárnej astronómii? 

Už po 14. krát od obnovenia tra-
dície celoštátnych konferencií sa žišli 
astronómovia pracujúci v stelárnej 
astronómii a v astrofyzike, a to 
v dňoch 8.—il. decembra 1986 v zo-
tavovni ROH na zámku Hrubá Skála 
pri Turnove. Organizácia tentoraz 
pripadla stelárnej sekcii ČAS pri 
ČSAV a treba konštatovat, že orga-
nizátorom sa pod vedením dr. Had-
ravu CSc. podarilo pripravit pod-
mienky, z ktorých vzišla atmosféra 
intenzívnej tvorivej práce. Okruh 
problémov bol zameraný na tému 
interagujúcich dvojhviezd s blokmi 
pozorovacích a teoretických aspek-
tov týchto objektov (prehladové re-
feráty dr. P. Harmanec, CSc. a dr. P. 
Hadrava, CSc.). Nedá sa rozpisovat 
o jednotlivých referátoch. Zmieňme 
sa aspoň o tom, že sme si vypočuli 
správy o spoločných i rozdielnych 
pozorovacích prejavoch systémov AX 
Mon, KX And, Lyr, V 1046 Ori, 
CH Cyg, EG And, PU Vul, TT Ani 
a SZ Psc. Z brehu teoretikov potom 
odzneli názory ako vysvetlii po-
zorované prejavy interakcie zložiek 
systémov pomocou akrečných i ex-
krečných diskov, ale i predpovedané 
charakteristiky, po ktorých treba po-
zorovaniami pátrat. Napríklad sa 
ukazuje, že prenos hmoty medzi zlož-
kami je nekonzervatívny — látka 
uniká zo systému, a preto je treba 
tejto otázke v problematike dvoj-
hviezd venovat veTkú pozornost. Na 
jednom poldňovom zasadaní odzneli 
referáty aj z mých oblastí -- vý-
skumu magnetických hviezd, kine-
matiky a dynamiky Galaxie a teórie 
čiernych dier. Prednesené referáty 
i plodná diskusia dosvedčili, že čes-
koslovenská astronómia si udržuje v 
tejto oblasti vo svetovom meradle 
popredné pozície. Je škoda, že ne-
existuje možnost v rozumnom čase 
a primeranom rozsahu publikovat 
aspoň stručné výtahy z príspevkov, 
aby sa takto sprístupnili tie „naj-
horúcejšie" poznatky aj tým, ktorí sa 
nemohli konferencie zúčastnit. 

*** 

Na týchto konferenciách sa vždy 
venuje čas aj diskusii o technickej 
stránke astronomického výskumu. 
ZatiaT čo v minulosti sa reč krútila 
prevažne o neustále sa zlepšujúcich 
detektoroch svetla a automatizácii 
pozorovacieho procesu, teraz sa uka-
zuje, že detekčná technika (CCD 
prvky, retikony) sa už priblížila 
k hraniciam svojich možností a další 
zisk sa dá dosiahnut len zváčšova-
ním priemeru áalekohladov. V tejto 
súvislosti je alarmujúce, kecl si uve-
domíme, že náš najváčší, 2-m dale-
kohlad v Ondřejove, sa nezadržateT-
ne prepadá ku kontu štvrtej desiatky 
svetového poradia velkých daleko-
hladov a pritom využitie špičkovej 
detekčnej techniky u nás je v štádiu 
skromných začiatkov. Pokial ide 
o stavbu velkých dalekohladov no-
vými technológiami, naše vyhliadky 
tiež nie sú ružové. Správy o tom, 
že by sa sovietsky 25-m optický cla-

lekohIad dostal zo štádia príprav-
ného projektu nemáme a plány na 
výstavbu spoločného observatória so-
cialistických krajín napriek iniciatí-
yam ° astronómov z ČSSR a NDR 
zatial nevykročili zo štádia nápadu. 
A tak len so závistou móžeme po-
kukovat po západoeurópskch astro-
nómoch, ktorí v rámci spoločnej or-
ganizácie ESO budujú velmi velký 
ďalekohlad (VLT) pozostávajúci zo 
štyroch samostatných 8 m zrkadiel. 
Pritom štúdie ďalšieho postupu sú 
súčasfou koncepcie neustáleho roz-
voja pozorovacej astronómie. Ostáva 
nám však šanca, že čulými medzi-
národnými stykmi sa predsa len do-
staneme k pozorovacím údajom zís-
kaným na velkých dalekohladoch 
a potenciál československej astronó-
mie sa predsa len na svetovom fóre 
bude aj naclalej presadzovať. Výhod-
ná je pre nás spolupráca so SAO 
AV ZSSR v Zelenčukskej, kde je 
zatiaT najvi čší áalekohIad sveta 
o priémere 6 m. Nemenej dóležité 
je čo najlepšie využívat ďalekohTa-
dy, ktoré máme doma. Dobre je 
u nás rozvinutá tradícia fotoelektric-
kej fotometrie, ale modernizácia za-
riadení neprebieha na všetkých ob-
servatóriách bez problémov. Najdalej 
v inovácii sme snácT na Observató-
diu Skalnaté Pleso. Z celkovej dis-
kusie vyplynulo niekolko odporú-
čaní: predovšetkým neodkladne roz-
vinút práce na zavedení najmoder-
nejších detektorov svetla na 2 m 
dalekohlad v Ondřejove; usporiadat 
pracovné stretnutie tých, ktorí sa 
fotometriou a jej technickou stránkou 
zaoberajú, aby sa výmenou skúseností 
i praktickou pomocou dospelo k uni-
fikácii československých zariadení čo 
možno na najvyššej technickej úrov-
ni; je žiadúce sa v čo najširšej miere 
zúčastnit UV experimentov projektu 
TAURUS v rámci programu Inter-
kozmos, aby sme si zaistili pozoro-
vacie údaje na odpovedajúcej sveto-
vej úrovni. 

15. konferencia sa má konat v roku 
1988 pod patronáciou moravskej časti 
ČASu. 

RNDr. J. ZVERKO, CSc. 

Meranie 
priemerov hviezd 
10 cm dalekohradom 

Nielen amatéri, ale asi i hodne 
profesionálnych astronómov si po-
krok v astronomických pozorova-
niach podvedome spája s daleko-
hladmi stále vi čších priemerov zr-
kadla, alebo s =prístrojmi umiestne-
nými na obežnej dráhe. A ak navyše 
ide o pozorovanie zdanlivýc uhlo-
vých priemerov hviezd, sme náchylní 
tvrdit, že na takéto pozorovania sú 
potrebné zariadenia obrovských roz-
merov, vyžadujúce velké finančně 
náklady. 

Skupina astronómov Astronomic-
kého ústavu Univerzity v Sydney v 
Austrálii, ktorú vedie prof. R. Han-
bury Brown (dnes prezident IAU), 

podala už v roku 1974 záverečnú 
správu o svojom programe interfero-
metrických pozorovaní zdanlivýmh 
uhlových priemerov 32 hviezd. Po-
užili hviezdny intenzitný interfero-
meter v Nerrabri, ktorý mal dye mo-
zaikové zrkadlá priemeru 6,7 metra, 
pohybujúce sa po kruhovej kolajovej 
dráhe s priemerom 188 metrov. Li-
mitná magnitúda aparatúry v B far-
be hola po viacerých vylepšeniach 
v priebehu 8 rokov pozorovaní +2,5m 
a chyba meraní i pre hviezdy so 
zdanlivým uhlovým priemerom len 
0,5 X 10-3 oblúkovej sekundy hola 
menšia ako 100/e. Skutočnosi, že za 
osem rokov zmerali priemery iba 32 
hviezd svedčí o veTkej časovej ná-
ročnosti pozorovaní. Ved len pozo-
rovania Síria, ktoré robili v rokoch 
1966-70 zabrali 38,9 hodin čistého 
pozorovacieho času. Výsledná hodno-
ta zdanlivého uhlového priemeru Sí-
ria bola (5,60 ± 0,07) X 10'3 oblúkovej 
sekundy. 

V septembri minulého roku sa v 
časopise Nature objavila správa 
o ďalších výsledkoch pozorovaní, 
ktoré získala skupina astronómov 
z Univerzity v Sydney koncom roku 
1985 s novým hviezdnym amplitú-
dovým interferometrom. Prístroj je 
zatial prototypom a inštalovaný je 
nedaleko Sydney. 

Pokrok elektroniky umožnil reali-
zovat nápad, ktorý spojil dye proti-
chodné požiadavky — zmenšeme, 
zjednodušenie a zlacnenie aparatúry, 
zefektívnenie a zrýchlenie pozoro-
vania s možnosiou skvalitnenia vý-
sledkov. Prototyp nového interfero-
metra má na koncoch pevnej základ-
ne dlhej 11,4 metra dye zrkadlá —
siderostaty s priemerom iba 10 cm! 
Pritom čas potrebný na pozorovanie, 
ktoré kvalitou zodpovedá už spomí-
nanému Síriú, je len 48 minút. 

Aparatúra však v sebe zahřňa i vá-
kuované optické cesty medzi zrkad-
lami s prijímacou častou prístroja, 
redukciu porušení vinoplochy prijí-
maného svetla pomocou aktívnej op-
tiky až na hodnotu 0,1 oblúkovej 
sekundy, ako aj systém, odstraňu-
júci časový rozdiel medzi príchodom 
svetla na zrkadlá prijímacej apara-
túry. (Tento rozdiel bol základom 
metódy použitej v intenzitnom inter-
ferometri v Narrabri). 

Interferencia v prototype amplitú-
dového interferometra je založená 
na meraní rozdielu dráhy svetla od 
zrkadiel v rozsahu koherenčnej dlžky 
interferometra (— 650 um) a zazna-
menávaní korelačného signálu, vy-
jadrujúceho intenzitu interferencie. 
Vlnová dlžka pozorovaní je 441,6 nm 
a pološírka optického filtra 0,3 nm. 

Podia nového merania je zdanlivý 
uhlový priemer Síria (5,63 -I- 0,08) X 
X 10-3 oblúkových sekúnd. Tento vý-
sledok je doteraz jediným nezávis-
lým overením interferometrických 
meraní v Narrabri. Tým, že potvr-
dzuje a spresňuje hodnotu uhlového 
priemeru Síria, dokumentuje plat-
nost aj ostatných meraní uskutoč-
nených v Narrabri, ktoré medzitým, 
v polovici 70-tych rokov, boli spolu 
s údajmi družice OAO-2 použité na 
overovanie súčasných modelov hviezd 
hlavnej postupnosti. 

RNDr. J. RYSÁK 
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Svedectvá 
dávnej 
katastrofy 

0 svojej práci rozpráva 
RNDr. Ladislav Křivský, CSc., 

z Astronomického ústavu ČSAV, 
Ondřejov 

Keá sa dr. Křivského spýtate, 
ako sa dostal ku problematike vyhy-
nutia dinosaurov, povie vám, že všet-
ko začalo zabíjačkovou polievkou, 
ktorú priniesla — v zime pred šest-
nástimi rokmi — pani Vodrhánková. 
Vraví sa, že polievka sa nikdy neje 
taká horúca, ako sa uvarí. Ale ako 
sa v tomto príbehu ukáže, věda sa 
z nej robí práve za studena. 

Prečo vyhynuli veTjaštery — to je 
téma, ktorá sa dnes nosí. Už siedmy 
rok nevychádza z módy. S článkami 
na túto tému ako keby sa vrece 
roztrhlo. Kým sa touto problematikou 
zaoberali len paleontológovia, ktorí 
majú všetkých tých dinosaurov, bron-
tosaurov, tyranosaurov a mých -sau-
rov v nápini, bol pokoj. Dnes o nich 
píšu chemici, astronómovia, jadroví 
fyzici, geológovia, klimatológovia aj 
oceánografi, a nie iba štýlom po-
kojným, ale i britko a polemicky. 
Jeden vyvracia unáhlené interpre-
tácie druhej skupiny, druhý čosi 
spresňuje, další má pripomienku, 
ktorej stručnost vyzerá priam jedo-
vito. A pod týmito krátkymi stlpcami 
skvejú sa podpisy róznych kapacít 
a slávnych inštitúcif. Vyzerá to, ako 
keby učený svet odrazu vyputoval zo 
svojich tichých pracovní a vyšiel 
na kolbište. Katastrofa, ktorá sa odo-
hrala pred 65 miliónmi rokov a po-
chovala veTjaštery, akoby sa odrazu 
všetkých neobyčajne týkala. „Ale nás 
sa naozaj velmi týka," — namieta 
dr. Křivský. 

KRÁTERY ZA OKNOM 

Ale začnime od tej polievky, ktorú 
pani Vodrhánková poslala Křivským 
zo zabíjačky. Pretože to boto v zime 
— a zima bola vtedy, v roku 1970 
riadne tuhá — polievka putovala 
za okno, kde zmrzla. Pohlad na tú 
zmrznutú polievku bol však úžasne 
zaujímavý: zmrznutá tekutina na po-
vrchu vyzerala úpine ako kráter 
na Mesiaci. Po okrajoch hrnca sa vy-
tvoril mierny val a uprostred neho 
sa dvíhal zo zamrznutej hladiny vý-
razný stredový vrchol so špičkou 
ostrou ako ihla. Jednoducho v hrnci 
vyrástol typický impaktný kráter a 
my sme sa, spolu s manželkou, ktorá 
si prvá všimla tento malý zázrak —
dívali celí očarení. Starí Gréci mali 

na takýto pocit osobitný výraz: údiv 
nad samozrejmým. Odrazu mi boto 
jasné, že tá polievka musela zmrznúf 
presne týmto spósobom, a rovnako 
na tom istom princípe musia tuhnúf 
všetky tekutiny, napríklad aj rozta-
vený čadič na mesačnom povrchu, 
ked sa pri náraze meteoritu hornina 
zahreje na vysokú teplotu. Uprostred 
jazera roztavenej hmoty, kde sa tep-
lota udrží najdlhšie, tuhne hornina 
nakonec, a preto jediné miesto, ka-
diaT móžu plyny unikat z tuhnúcej 
tekutiny a prerazif hladinu, je stred 
krátery, čím vznikne charakteris-
tický centrálny vrcholček. Preto po-
dozrievaf kráter so stredovým vr-
cholkom s príbuzenstva so sopečnými 
útvarmi je úpine neopodstatnené. 

Neskár, pretože zima bola stále 
tuhá, vyrábal som si za oknom krá-
tery v sklenených nádobách z róz-
nych tekutin. Najkrajší vznikol z des-
tilovanej vody. Bol priehIadný a 
nad stredom centrálneho vrcholka 
boto vidief rad drobných zmrznutých 
bubliniek. Vyzerali ako rovná, jemná 
šnórka. Svoje krátery som samo-
zrejme nosil aj na ústav. Památám sa, 
aký nadšený bol profesor Guth. Bol to 
vzácny muž s obdivuhodne širokým 
rozhTadom v odbore, úpiná chodiaca 
encyklopédia, a pritom človek, ktorý 
mal popri múdrosti a až dojemnej 
skromnosti velký dar ozajstnej dob-
roty. A preto, keá na ústave hovoril 
o mojich kráteroch ako o význam-
nom objave, bral som to viacmenej 
ako prejav jeho žičlivosti a snahy 
povzbudit. Jeho živý záujem mi bol 
však velkou podporou, po rokoch to 
doceňujem stále viac. 

V tomto príjemnom ovzduší spon-
tánnej zvedavosti som vyrábal krá-
tery aj tuhnutím horúceho čadiča 
— samozrejme, že to už nie doma 
za oknom, ale v továrni v severo-
západných Čechách — a popis, ako 
vznikajú impaktné krátery, som pri-
pravil na publikovanie. Pretože práve 
vtedy sa pripravovalo medzinárodné 
sympózium IAU o Mesiaci, zaslal 
som svoju prácu prof. Runcornovi 
do Anglicka. V zborníku sympózia 
mohli byt však uverejnené iba re-
feráty, ktoré autor osobne pred-
nesie. Na to som, žial, nemohol ani 
pomyslief. Pracovník z oddelenia vý-
skumu Slnka nemal nárok chodit po 

RNDr. Ladislav Křivský, CSc., 
narodený 8. 12. 1925 v Prahe. 
1945-48 študoval na Prírodove- 
deckej fakulte Univerzity Kar- 
lovej v Prahe, zakončil doktorá- 
tom z kozmickej fyziky. 1948-49 
študoval na Filozofickej fakulte 
KU. V r. 1948-51 pósobil na 
Štátnom ústave meteorologickom 
a v armáde ako meteorológ-sy- 
noptik a ako letecký meteorológ. 
Od konca r. 1951 až doteraz je 
zamestnaný na AÚ ČSAV na 
Ondřejove. Od začiaíku sa ve- 
nuje problematike vztahov Sln- 
ko — Zem, výskumu slnečnej 
aktivity, najmti erupcií a ich 
emisií, vrátane ich prejavov v 
zemskej ionosfére a magnetosfé- 
re. Tiež sa venoval problematike 
zdrojov kozmického žiarenia 
slnečného póvodu a vplyvom 
slnečnej aktivity na úroveň ga-
laktického žiarenia. R. 1957 zís-
kal hodnost kandidáta vied na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte 
KU v Prahe za prácu o vplyvoch 
sekulárnej slnečnej aktivity na 
klímu u nás. V r. 1977 publikoval 
monografiu o protónových erup- 
ciách a ich predpovedi. Popri 
tomto svojom zameraní sa v 
posledných rokoch zaoberal aj 
procesmi spojenými s dopadom 
telies do oceánov (1978), i vzniku 
kráterov so stredovým vrcho- 
lom. Tiež publikoval teóriu 
(1986) o slnečnej motivácii stav- 
by prvých pyramíd. Dosial pub-
likoval okolo 300 vedeckých 
prác, ako aj niekoÉko stovák od-
borných článkov. Práca o vývoji 
protónových erupcií tzv. erup- 
čného kanálu a jeho modelu sú 
citované v zahraničí viac než 
100-krát. Od r. 1978 zodpovedá 
za vydávanie týždenných pred- 
povedí slnečnej činnosti (t. j. vý- 
voja škvřn a výskptu erupcií). 
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svete kvóli mesačným kráterom. Re-
zortizmus vytvára aj vo vede tažko 
preklenutelné hranice. Tým viac ma 
potešil list, v ktorom mi profesor 
Runcorn oznámil, že moja práca —
vzhIadom °na jej charakter — bude 
publikovaná v zborníku aj napriek 
mojej neúčasti. Bola to satisfakcia. 
Moja stručná, jednoduchá práca 
o kráteroch bola v r. 1972 uverejnená 
v zborníku zo sympózia IAU, ktorý 
zostavil profesor Runcorn a profesor 
Uray, nositel Nobelovej ceny. A sú-
časne som dal za krátermi bodku. 
Bola to len krátka epizóda slnečného 
astronóma vo svete lunárnych krá-
terov. 

SPOR O VLTAVYNY 

Kráterom som sa už síce neveno-
val, ale mal som ich stále rád. Mys-
lím, že nielen ja: každý astronóm bol 
vtedy, v sedemdesiatych rokoch, za-
hIadený do mesačných kráterov a 
vychutnával možnost prezerat si ich 
na sní mkach z kozmických sond. 
Potom sme uviedli zblízka povrch 
Merkúra, Marsu a jeho mesiačikov°—
a na nich znova tie kruhové krátery 
so stredovým vrcholkom. Všade na-
okolo v slnečnej sústave samé im-
paktné krátery — len na Zemi sme 
ich dlho nevideli. Celkove bole zná-
mych iba zo pátdesiat meteoritických 
kráterov — najváčší z nich arizon-
ský Canyon Diabolo s priemerom 
1207 metrQv. Okrem toho sa vedelo, 
že na Zemi existujú aj oveIa váčšie 
kruhové štruktúry s priemerom nie-
kolko kilometrov, kde sa žiaden me-
teorit nenašiel, a preto sa o ich im-
paktnom póvode dlho pochybovalo. 
Mnohé z nich sme si všimli až pri 
pohlade na Zem z výšky, na sním-
kach z družíc. Jasne ako na dlani 
vidíte zvrásnené chrbty horských ma-
sívov — a odrazu sa na nejakom sva-
hu ukáže kruhová skalná plošina 
s vyvýšeninou uprostred. Alebo ja-
zero, akoby nakreslené podia kru-
židla a presne v prostriedku z nebo 
trčí ostrovček. 

Boli okolo toho rózne diskusie, či 
ten nápadne kruhový presný tvar 
nemóže byt povedzme aj náhodná 
hračka prírody, i námietky, že netre-
ba hned siahat po vysvetleniach tak 
neobvyklých, ako sú dopady koz-
mických telies, ale po čase sa geoló-
govia vlastnými metódami presved-
čili, že dókazy svedčia v prospech 
vysvetlenia, ktoré im spořiatku pri-
padalo podozrivo exotické. Ukázalo 
sa totiž, že horniny vo vnútri týchto 
štruktúr sú pretvorené silným nára-
zom a vysokými teplotami. V mno-
hých prípadoch sa podarilo nájst aj 
tektity — stuhnuté gulóčky roztave-
nej horniny — v róznych vzdiadenos-
tiach od dopadového kráteru. 

Tektity vyzerajú ako stuhnuté 
kvapky velmi tmavého, obvykle ze-
lenkastého skla. Vóbec sa nedivím, 
že ludia už dávno podIahli zberateI-
skej vášni pri pohlade na túto prí-
rodnú zvláštnost. Občas sa nájde aj 
velmi velká kvapka, dlhá až 20 cm, 
bývajú aj gulóčky alebo všelijaké 
pretiahnuté tvary róznych velkostí, 
až po kúsky mikroskopických roz-
merov. Viem si predstavit, že už pri 
prvom stretnutí s týmto neobvyklým 
nálezom musel človek pocítit zveda-
nost: odkial sa to tu nabralo? A čo 

to vlastne je? Vyskytujú sa len na 
niektorých miestach na Zemi a všade 
sa im pripisoval iný póvod. Ked sa 
našli na Lýbijskej púšti, myslelo sa, 
že je to piesok roztavený bleskom. 
Kedysi ich považovali za sopečné sklo 
a boli aj názory, že sú to nálezy 
taveniny z dávnych sklárskych pecí, 
čo vyvolávalo dohady, že ludstvo už 
odpradávna pozná technológiu tavby 
skla. Známym náleziskom tektitov sú 
aj južné Čechy. Sú tu povestné vlta-
víny, známe nielen medzi zberateImi, 
ale aj vo vede. A práve vltavíny 
rozhodli o tom, že som sa znovu 
pustil do problematiky impaktov. 
Chystala sa totiž — bole to v roku 
1978 — velká celoštátna konferencia 
o vltavínoch. Pretože za predošlé 
roky sa nahromadilo velké množstvo 
zaujímavých poznatkov, dalo sa tušit, 
že už bude možné s konečnou plat-
nostou povedat, čo sú vlastne tieto 
zvláštne kvapky skla a odkial sa 
vzali. 

Pripomeňme ešte, že doba, o ktorej 
rozprávame, niesla sa v znamení vý-
skumu Mesiaca. Od prvého pristátia 
Pudí v mori Pokoj  delilo nás necelé 
desatročie. Potlesk už síce utíchol, 
ale tie najzaujímavejšie novinky —
podrobné analýzy mesačných hornín 
— boli práve čerstvou aktualitou. 
A tak sa ukázalo, že vzorky mesač-
ných hornín, či už odobraté v mo-
riach, alebo na valoch kráterov, majú 
síce príbuzné, ale rozhodne nie rov-
naké chemické zloženie ako pozem-
ské tektity. Tým definitívne padla 
v tom čase velmi preferovaná hypo-
téza o lunárnom póvode tektitov. 
Argumentovalo sa totiž, že nárazy 
velkých meteoritických telies na po-
vrch Mesiaca móžu byt natolko mo-
hutné, že kvapóčky horniny, rozta-
vené pri náraze, nadobudnú únikovú 
rýchlost a dostávajú sa na Zem. 
Tým viac triumfovala hypotéza kon-
kurenčná, že celý tento proces, ná-
razy meteorických telies a rozprsknu-
tie roztavena horniny — sa síce 
odohráva, ale na Zemi. 

TROCHU O MODE 

Ak sa na vec pozrieme triezvo, už 
dávno predtým sa mohla urobit so-
lídna analýza, ktorá by ukázala, že 
tektity majú presne také zloženie 
ako pozemské povrchové horniny. 
Precízny rozbor sa však spravil až 
potom, ked vstúpil do hry Mesiac, 
ked sa skaly dopravené s velkou 
slávou z mého kozmického telesa 
porovnávali so všetkým, čo poznáme. 
Tak prišiel rad aj na tektity. 

Ešte predtým vznikali však práce 
systematické; analýzy, ktoré pekne 

ukázali, že vek tektitov z určitej lo-
kality sa velmi dobne zhoduje s ve-
kom nejakého krátera v okolí. Tak 
vieme, že naše vltavíny vznikli pred 
14,7 miliónmi rokov, pni zrážkach 
s telesami, po ktorých zostali na úze-
mí NSR krátery Ries (priemer 22 km) 
a Steinheim (3,5 km). OveIa mladšie 
sú tektity na juhozápadnom pobreží 
Afriky; vznikli pred 1,3 miliónmi 
rokov. Rovnaký vek majú aj vzorky 
hornín odobraté z brehov a zo dna 
velkého kruhového jazera Bosumtwi 
v Ghane, ktoré má priemer 10,5 km. 
Je to krásna súvislost; napniek tomu 
trvalo viac než desatročie, kým sa 
jazeru oficiálne pniznal impaktný 
póvod. Prečo? Lebo rozbor hornín 
z jazera robila jedna skupina od-
borníkov a výskum veku tektitov 
zas dalšia. Obe práce vznikli už 
v pniebehu 60-tych rokov, ked ešte 
táto téma nebola v popredí pozor-
nosti. Trvalo viac než desatročie, 
kým sa postupne zo všetkých ka-
mienkov začala skladat mozaika, a 
na nej sme stále jasnejšie rozeznávali 
obraz, který na tvár našej Zeme 
vtisli zrážky s inými kozmickými te-
lesami. 

PRfZRAK KATASTROFY 
Zdržanlivá opatrnost, s akou sa 

geológovia zdráhali pripustit, že vel-
ké kruhové štruktúry na povrchu 
Zeme sú stopy po nárazech a výbu-
choch meteoritických telies, pomaly 
ustupovala. Velké impaktné útvary 
dostali název astroblémy (nepáči sa 
mi tento výraz, znie to ako emblémy 
alebo problémy), ale hlavné je, že 
sa ich zoznam stále rozrastá. Dnes 
ich už poznáme takmer 200 a počet 
podozrivých je snád ešte váčší. 

Tým, že sa našli astroblémy naj-
róznejšieho veku, je zrejmé, že zráž-
ky Zeme s telesami, které letia vel-
kou rýchlostou a po náraze explo-
dujú, nie sú v histórii našej planéty 
zriedkavou udalostou; rozhodne sú 
častejšie, než počet známych astro-
blémov, pretože váčšina telies musela 
dopadnút do oceánu, kterého rozloha 
tvorí dye tretiny povrchu Zeme. Bole 
by zaujímavé spočítat, čo to urobí, 
kecl taká planétka alebo kométa 
s priemerom povedzme 10 km do-
padne do oceánu, lepšie povedané, 
ked doňho vletí, •lebo jej rýchlost 
by mohla byt rádovo 10 km/s. 

Ked som prijal pozvanie na konfe-
renciu o vltavínech a rozmýšlal som, 
aký si pripravit referát, napadlo mi, 
že prerátam té zrážku. Len tak zhru-
ba, rádove, aby to dávalo aspoň 
predstavu, že taký náraz telesa do 
oceánu je čosi mé, než hodit kameň 
do rybníka. Vzal som teda kalkulač-
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ku — a to čo vychádzalo, vyrazilo 
mi dych. Už len viny typu tsunami, 
ktoré by vznikli, boli by vysoké 
stovky až tisíce metrov, čo by stačilo 
na záplavu veTkej časti prilahlých 
kontinentov. Ved tsunami, vysoké rá-
dove niekoTko desiatok metrov, patria 
k najničivejším prírodným pohro-
mám. Ked zaplavia pobrežie, strhá-
vajú budovy, zmetú všetko živé a za-
nechajú len trosky. Dá sa vóbec pred-
stavit pohroma, ktorú by spésobil 
náraz príbojovej viny stokrát váčšej? 

Prepočítal som si potom, že pla-
nétka s priemerom iba 1 km by 
mohla, ak by spadla do Indického 
oceánu, zaplavit polovicu Indie a 
spósobit až v Mezopotámii potopu, 
akej popis nájdeme v epose o Gil-
gamešovi. Pritom zrážka Zeme s pla-
nétkou priemeru 1 km nie je predsa 
z astronomického hradiska nijakou 
raritou. Ak uvážime, kolko planétiek 
typu Amor, Apollo alebo Aten križuje 
dráhu Zeme, potom nijako nemožno 
vylúčit situáciu, že sa astronómovia, 
ktorí počítajú ich dráhy, ocitnú v roli 
záchrancov Tudstva: veď stačí vyslat. 
sondu s náložou, aby sa dráha pla-
nétky odklonila, alebo aby sa planét-
ka rozbila. Ani toto nie je fantázia; 
tento program už niekoTko rokov 
existuje. 

Už dávnejšie sú známe výpočty, že 
zrážka Zeme s planétkou menšieho 
rozmeru móže nastat priemerne raz 
za milión rokov. Kolízia s váčšou 
planétkou (rádove 10 km) je udalost, 
aká je v histórii Zeme zriedkavejšia; 
móže nastat v priemere raz za 60-90 
miliónov rokov. Určite ten, kto po-
čítal pravdepodobnost takejto zrážky, 
mal na mysli len veci nebeské. Také 
obyčajné pozemské hradisko, ako je 
rozsah škód na Zemi, vybrat si ako 
vedecký problém — to predo mnou 
nikomu nenapadlo. Viacerí síce po-
čítali energiu uvoTnenú pri takejto 
zrážke, ale už sa Balej nezaoberali 
tým, čo tá energia spósobí, aké zmeny 
na Zemi nastanú. Ja som si zas vzal 
za východisko procesy prírodné 
i umelé, pri ktorých ide o náraz 
telesa a extrapoloval som všetky cha-
rakteristické deje, ktoré po takomto 
náraze nasledujú. Neskór ma príjem-
ne prekvapilo, že méj výpočet, hoci 
som ho robil na obyčajnej kalkulač-
ke, popisoval dósledky, aké spósobí 
zrážka Zeme s planétkou, v zásade 
rovnako, ako neskoršie modely, uro-
bené na velkých počítačoch. 

Majme teda planétku s priemerom 
10 km. Hmotnost móže mat 1013 až 
101fi kg a letí rýchlostou 10 km/s. 
Dopadne do oceánu a exploduje pod 
jeho hladinou. Fri náraze a explózii 
sa okolitá voda zahrieva na 103 až 
10 K, prudko sa vyparuje spolu 
s dopadajúcim sa telesom a tak sa 
do atmosféry dostane 1013 až 1017 kg 
vodných i mých pár. Vzniká hríbo-
vitý oblak, ktorý dosahuje výšku až 
102 km, teda siaha až za hranice 
zemskej atmosféry. Čast rozstreknu-
tej vody sa síce do oceánu rýchlo 
vráti, ale oveTa váčšie množstvo pár 
zostane desiatky až stovky rokov 
vo vrchných vrstvách atmosféry; v 
spodných vrstvách vytvorí oblačnú 
clonu, která zníži množstvo žiarenia 
prenikajúceho na zemský povrch. Na-
stane obdobie zrážok a ochladenie 
podnebia na celej Zemi v priemere 
o 8 až 10 K. Po vyzrážaní vody 

zo stratosféry a troposféry nastane 
v priebehu nasledujúcich tisícročí, 
resp. desiatok tisícročí, enormné otep-
lenie. To preto, lebo pozostatky vod-
ných pár vo vysokej atmosfére, vo 
výškach nad 80 km, spósobujú vzrast 
skleníkového efektu. 

Podstatné je, že zrážka, hod i sa 
odohrá len na určitom mieste Zeme, 
postihne celú planétu. Bezprostredné 
účinky, najmu tsunami a záplavy, sú 
síce hrozivé, ale najvi čšou pohromou 
pre všetko živé sú dlhodobé dósledky 
— zmeny podnebia na Zemi, ktorým 
sa rastlinstvo a živočíšstvo nedokáže 
rýchlo prispésobit. 

Túto katastrofu sem potom vylíčil 
publiku IV. celoštátnej konferencie 
o vltavínech v Třebíči v r. 1978. 
O ohlase na svoj referát sem sa 
dozvedel len z počutia, ani na dis-
kusi som nemohol zostat, lebo som 
sa ponáhlal na autobus. Bol som 
v Třebíči doslova na obrátku, aby 
som sa na druhý deň mohol postarat 
o sovietskeho kolegu. Limit benzínu 
mal ústav len na vážne služebné 
účely, a moje auto vtedy nefungovalo. 

DINOSAURY NA SCÉNE 

Svoj scenár zrážky Zeme s planét-
kou dr. Křivský ďalej nerozpraco-
vával. Po tom, čo jeho práca vyšla 
v zborníku z konferencie o vltaví-
nech, dal za touto problematikou 
bodku. Len v tichosti očakával, čo 
bude nasledovat. 

A potom, v roku 1980, prišla sprá-
va, ktorá priviedla dávno vyhynuté 
obrovské plazy na scénu súčasnej 
vedy. Luis Alvarez, nositel Nobelovej 
ceny oznámil, že vzorka červenkastej 
vrstvičky z lomu pri talianskom Gu-
biu, stará 65 miliónov rokov, obsa-
huje 30-krát tolko irídia, ako sedi-
menty z mých geologických období. 

Zajasal som. Už je to tu — prvý 
rukolapný dčkaz veTkej zrážky Zeme 
s planétkou. Ináč sa totiž nedá vy-
svetlit, že sa na Zemi v určitom čase 
usadí také nezvyčajné množstvo irí-
dia. Ťažké kovy platinovej skupiny 
nemajú čo robit na povrchu Zeme: 
už v dávnych dobách formovania 
planéty, v procese diferenciácie látek, 
klesali do jej vnútra a spolu so že-
lezem a nikoom tvoria dnes jej že-
lezné jadro. Na povrchu sa móžu 
vyskytovat len v stopových množ-
stvách. Iridium v pozemských usa-
deninách v takomto nadbytku móže 
pochádzat iba z planétiek alebo me-
teoritov asteroidálneho póvodu. A tá-
to zrážka sa odohrala 'pred 65 mi-
liónmi rokov, práve ked na Zemi 
masovo hynuli veTjaštery. Že by to 
bola súvislost čilte náhodná? 

Na rok 1984 pripravoval sa v Mos-
kve medzinárodný geologický kon-
gres. Už som sa tešil na tie diskusie. 
Dva roky vopred som sa pripravoval 
a snažil sa vybavit si túto služebná 
cestu. Vyzeralo to beznádejne. Načo 
má íst astronóm medzi geológov? 
Až 14 dní pred kongresem nastal 
obrat. Bol som totiž pozvaný, aby 
som predniesol prehTadný referát 
o materiálech, které bdi dovtedy 
publikované na tému zrážky s planét-
kou. Tomu sa predsa len nedalo ne-
vyhoviet. A tak sa moja práca, publi-
kovaná predtým len na domácej p8-
de, dostala na patričné medzinárodné 
fórum. 

Dnes, sedem rokov po uverejnení 
Alvarezovej práce, sa irídiová ano-
mália vo vrstve starej 65 miliónov 
rokov, našla v usadeninách odobra-
tých na rozličných miestach Zeme. 
Vyžadovalo to analýzu množstva vzo-
riek, vrátane z morského dna, ale 
náklady v tomto prípade neboli pod-
statné. Bola to práca pre najlepšie 
vybavené laboratóriá sveta. 

Zrážka Zeme s planétkou bola ofi-
ciálne uznaná za historickú skutoč-
nost v dejinách našej planéty. Odo-
hrala sa v období prelomu dvoch 
geologických epoch: skončilo posled-
né obdobie druhohór — krieda — a 
tým aj vláda obrovských, Eažkopád-
nych veTjašterov, která na Zemi tr-
vala zhruba 200 miliónov rokov. Na-
stupujú treEohory s chladnejším pod-
nebím a hlavnými obyvatelmi Zeme 
sa stávajú cicavice. 

A tým sa dostávame k téme sú-
časných polemík: spósobila všetky 
tieto zmeny zrážka Zeme s planét-
kou? Móžeme takú zrážku považovat 
za udalost schopnú vyvolat nástup 
novej geologickej epochy? 

Paleontológovia sa stále nechcú 
zmierit s predstavou, že by zrážka 
planétky mohla byt určujúca (tobóž 
jediná) príčina zmeny geologického 
obdobia na Zemi. Namietajú, že dru-
hohorné veTjaštery hynuli dávno pred 
zrážkou a mnohé druhy sa udržali 
aj dlho po nej. Dalo to podnet k roz-
siahlej revízii paleontologických ná-
lezov, aby bole možné presnejšie 
určit časový interval vymierania di-
nosaurov. — Je to určité nedorozu-
menie, — komentuje dr. Křivský, 
— ked sa povie katastrofa, vyvoláva 
to predstavu náhlej udalosti, která 
okamžite zmetie z povrchu Zeme 
jestvujúce živočíšstvo. Zrážku pla-
netky so Zemou si však musíme 
predstavit ako impulz, který vyvolal 
dlhodobé zmeny klímy, trvajúce tisíc-
ročia alebo desattisíce rokov. Aj to 
je však z hradiska dejín Zeme rýchly 
prelom . . . Oproti opatrným stano-
viskám, které sa zdráhajú pripustit, 
že by zmenu geologickej epochy 
z druhohór na treEohory spósobila 
planétka, vyskytujú sa aj odvážlivci, 
ktorí uvažujú, či všetky katastrofy 
na Zemi nemožno pripísat zrážke 
Zeme s kométami či planétkami a 
hladajú pre túto možnost dókazy. 

Vyhynutie dinosaurov je téma, kto-
rá prišla do módy. A práve preto 
sa v polemike vyskytnú aj tvrdenia 
vyslovené predčasne, a spósob argu-
mentácie, který nie je celkom v sú= 
lade s predstavou nezaujatej objek-
tívnej vedeckej solídnosti. 

— Avšak napriek tomu polemika 
vo vede má zvláštny póvab, — hovorí 
dr. Křivský. Fri hTadaní dékazov 
pre a proti treba odrazu preverit 
fakty, které sa roky tradovali ako 
chronicky známe. Nastáva dialóg me-
dzi jednotlivými odbormi a tak sa 
zistí, že fakty jedným samozrejmé 
sú druhým neznáme, alebo neprijateT-
né. Veda sa síce opiera o špecialistov, 
ktorí systematicky budujú stavebnicu 
jedného odboru, ale nezaobíde sa ani 
bez tých, ktorí sa nebrzdia, ak ich 
téma zavedie do problematiky úpine 
mého odboru, — konštatuje dr. Křiv-
ský — a je jasné, že patrí k tým 
druhým. 

Zhovárala sa TATIANA FABINI 
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Medzi nedávno objavené astroblémy na území Sovietskeho zv5zu patrí aj toto okrúhle jazero 
Nachádza sa na Čukotke a volá sa EPgygytyn. Snímku poskytol profesor A. A. Menkušev. 

s priemerom 18 km. 

Stopl v kráteroch 
Zaujímavé práce o problematike zrážky velkého telesa so Zemou pred 

65 miliónmi rokov vychádzajú v súčasnosti v sovietskych populárno-ve-
deckých časopisoch. Článok, ktorý sme preberali z časopisu Priroda Č. 1/1986, 
rekonštruuje dávnu katastrofu ako prelet velkého telesa, ktoré sa v atmo-
sfére rozbilo na viacero častí, čoho dókazom by mohli byť štyri krátery 
z tohto obdobia na území ZSSR. leh spojnica smeruje do Beringovho mora, 
kam podYa tejto teórie dopadla hlavná časť telesa. 

Autor článku, Viktor Ludvigovič Masajtis, doktor geologicko-mineralo-
gických vied, je vedeckým pracovníkoxn Všezväzového vedeckovýskumného 
geologického inštitútu A. P. Karpinského Ministerstva geológie ZSSR. Je 
členom Medzinárodnej planetologickej spoločnosti. V posledných rokoch 
publikoval viacero prác o výskume velkých impaktných kráterov — astro-
blémov. 

Aké velké by malo byť teleso, 
ktoré sa pred 65 miliónmi rokov 
zrazilo so Zemou? Dókaz tejto zráž- 
ky zostal zapísaný vo vrstve usa- 
denín z rozhrania druhohór a tre- 
ťohór, ktorá obsahuje iridium, os-
mium, platinu, paládium, nikel, ko-
balt a d'alšie prvky vo váčších 
množstvách, než je ich bežné zastú-

penie v zemskej kóre, a preto sa na 
Zem mohli dostal len z mého 
kozmického telesa. Vrstva s ano-
málnym výskytom „kozmických 
prvkov" sa vyskytuje na celej Ze-
mi. Z jej hrúbky možno odhadnúť 
aj rozmery telesa, ktoré sa zrazilo 
so Zemou a usúdiť, že mohla mať 
priemer zhruba 10 km. 

V. J. MASAJTIS 

V prípade, že toto teleso dopadlo 
na súš, vytvorilo by kráter s prie-
merom 160 km. Avšak takýto krá-
ter — aký by sotva ušiel pozor-
nosti — doteraz objavený nebol. 
ZatiaP sú známe na území terajšej 
súše iba štyri impaktné krátery, 
ktoré vznikli pred 65 miliónmi 
rokov, na rozhraní kriedy a paleo-
génu. Všetky štyri ležia na území 
ZSSR (pozn i mapku na str. 80). 
Je to dvojica kráterov v okolí 
Azovského mora — Kamenský 
(s priemerom 25 metrov) a Gusev-
ský (priemer 3 km) — a dvojica 
ovePa váčších kráterov na pobreží 
Karského mora — Karský (priemer 
60 km) a Usť-Karský (s priemerom 
25 km). Impaktity vo vnútri týchto 
kráterov obsahujú 2 až 4-krát viac 
niklu a 1,5 až 2-krát viac kobaltu 
než okolité horniny, pretavené pri 
náraze telesa a majú aj zvýšený 
obsah irídia. Obe skupiny kráterov 
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vznikli v podmienkach tzv. „plyt-
kých mor" . 

Velmi zaujímavá je vzájomná 
poloha týchto kráterov. Spojnica 
medzi centrami kráterov južnej 
skupiny leží v severovýchodnom 
smere s azimutom 20-25 stupňov, 
centrá kráterov severnej skupiny 
ukazujú azimut 40-50°. Tieto spoj-
nice medzi susediacimi krátermi 
vel'mi dobre navázujú na velký 
oblúk, ktorý spája obe skupiny 
kráterov na povrchu Zeme. Tento 
oblúk móžeme chápat ako pred-
pokladanú projekciu dráhy roja 
dopadajúcich telies jej koordináty 
sú — dlžka výstupného uzla 25°
± 1° východne a uhol sklonu k no-
vine rovníka 75 -8- 1°. Ked predl-
žime projekciu tejto dráhy Balej na 
severovýchod, ocitneme sa v oblasti 
Beringovho mora, kde podla C. 
Emilianiho a dalších vedcov do-
padlo na Zem kozmické teleso, 
ktoré spósobilo vznik irídiovej ano-
málie na rozhraní kriedy a paleo-
génu. Nie je teda vylúčené, že 
pred 65 miliónmi rokov dopadlo 
na Zem velké teleso, ktoré sa po-
čas letu atmosférou rozpadlo. Ta-
kýto rozpad, spósobený slapovými 
silami, je pine možný pri takej 
malej pevnosti materiálu, aký je 
charakteristický pre jadrá komét. 

V poslednom čase boli na všet-
kých svetadieloch objavené velké 
impaktné krátery — astroblémy —
či'astočne erodované alebo' pre-
kryté mladšími vrstvami hornín. 
Priemer majú od niekolkých desia-
tok metrov zhruba až do 100 ki-
lometrov. Okolo 30 takýchto útva-
rov boto objavených na území So-
vietskeho zvánu. Medzi nimi sú 
také velké astroblémy ako Pučež-
-Katunskij s priemerom 80 km 
alebo Karskij s priemerom 60 km. 
Vnútornú časti astroblémov zaplňa-
jú velmi silné vrstvy brekcií 
(úlomkových hornin) a impaktitov, 
nachádzajúcich sa na rozdrvenom 
a deformovanom podloží. 

V impaktitoch niektorých astro-
blémov na území ZSSR, ako aj 
v impaktitoch a brekciách z astro-
blémov v Európe, Severnej Ame-
rirke a dalších oblastiach Zeme, 

Liarkovane je označená projekciu 
predpokladanej dráhy meteorických 
telies, ktorých dopadom vznikli štyri 
impaktné krátery staré 65 miliónov 
rokov. Označené sú číslami: 1 —
Karský, 2 — Ust-Karský, 3 — Ka-
menský, 4 — Gusevský. Miesto prav-
depodobného dopadu najhmotnejšie-
ho telesa je vyznačené velkým krúž-
kom s lúčmi. Sivá plocha na oboch 
kontinentoch ohraničuje fytogeogra-
fickú oblast, kde na hranici kriedy 
a paleogénu vyhynulo 75 0/0 druhov 
vyšších rastlín. Modré trojuholníky 
označujú miesta, odkiaP poehádzajú 
vzorky hornin, v ktorých sa zistila 
irídiová anomália v geologickej vrs-
tve starej 65 miliónov rokov. 

boll určené koncentrácie iridia, 
ktoré zjavne prevyšujú jeho obsah 
v zemskej kóre i póde okolo krá-
terov, ktorá nebola pri náraze pre-
tavená. Napríklad v impaktitoch 
Baltyšského astroblému na Ukra-
jine je irídia 10-krát viac ako v 
granitoch, v ktorých sa kráter vy-
tvoril. 

Nové práce A. T. Bazilevského 
a dalších ukazujú, že irídium v im-
paktitoch róznych kráterov je roz-
delené nerovnomerne: okrem mého 
závisí obsah iridia aj od zloženia 
telesa, ktoré svojím nárazom vy-
tvorilo kráter. Vysvetluje sa to 
tým, že jednotlivé typy meteoritov 
sa vyznačujú rozdielnym pomerom 
medzi irídiom, niklom, chrómom 
a dalšími prvkami. Určením po-
meru týchto prvkov v impaktitoch 
možno určit pravdepodobné zlo-
ženie telies, ktorých zrážka so Ze-
mou vytvorila kráter. Takéto od-
hady v súčasnosti existujú pre viac 
ako dvadsat astroblémov na svete. 
Pritom sa ukázalo, že „prišelci" 
z kozmu mohli mat zloženie ty-
pické pre chondrity (vrátane uhlí-
katých), achondrity, ale aj železo-
kamenné a železné meteority. 

Nedávno D. Raup a J. Sepkoski 
z Chicagskej univerzity uverejnili 
hypotézu, že hromadné vymieranie 
biosféry sa opakuje v cykloch 26 
miliónov rokov, pričom príčina tej-
to periodicity je kozuiická. Na túto 

myšlienku navázujú dalšie hypoté-
zy. Podla nich sú príčinou ka-
tastrof periodické spřšky komét, 
ktoré spósobuje existencia hypo-
tetickej hviezdy — Nemesis — sú-
pútnika nášho Slnka. Hypotéza 
o periodickom bombardovaní Zeme 
velkými telesami vytvárajúcimi 
krátery, vyvoláva rad vážnych ná-
mietok, nehorvoriac už o velmi 
malej reálnosti existencie súpútni-
ka Slnka. 

Hypotéza D. Raupa a J. Sepkos-
kiho je založená na tom, že všetky 
krátery na Zemi sú vytvorené do-
padom kometárnych telies. Zlože-
nie impaktitov však hovorí o velmi 
rozdielnom zložení telies, ktorých 
dopadom vznikli jednotlivé krá-
tery. Ich prevažná časti má zloženie 
známych typov meteoritov. Navy-
še, spomedzi telies, ktoré pretí-
najú dráhu Zeme a móžu sposobit 
zrážku, predstavujú kométy iba ne-
velkú časti. Okrem toho treba brat 
do úvahy aj nedostatočnú preesnost 
v určení veku mnohých kráterov 
ako aj fakt, že mnohé z nich sú 
značne poškodené eróziou a dal-
šími geologickými procesmi. Preto 
je na základe známych údajov Iaž-
ké, ak riie úpine nemožné, nájst 
hodnoverný dókaz na podporu hy-
potézy o vznikaní impaktných krá-
terov na Zemi v pravidelných pe-
riódach. 

Sprac. R. Piffl 
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Dnes, ked na televíznej obrazovke 
móžeme vidiet aj detaily Uránových 
mesiacov, zdalo by sa, že o súpútni-
kovi našej planéty — Mesiaci —
musíme vediet všetko. Avšak ani 
zdaleka to tak nie je: doteraz nie 
je vyriešená ani otázka, ako Mesiac 
vznikol. Existuje niekolko teórií. Po-
dla jednej z nich Mesiac vznikol 
zo zhusteniny zemského plášta od-
trhnutého od Zeme odstredivou silou 
v počiatočnej etape vývoja planéty. 
Druhá teória tvrdí, že Mesiac vznikol 
ako jedna z planét slnečnej sústavy 
a neskór bol zachytený gravitačným 
polom Zeme. Podia tretej hypotézy 
Zem a Mesiac vznikli súčasne z jed-
ného plynového mračna. Výsledky 
nedávno dokončeného modelovania 
na počítači svedčia v prospech štvrté-
ho mechanizmu: dovolujú predpokla-
dat, že Mesiac vznikol pri zrážke 
Zeme s kozmickým telesom rozme-
rov o niečo váčších ako Mars. 

Prvé tni teórie boli v mnohom 
rozporné. Jeden z problémov súvlsí 
s dynamikou. Napríklad na to, aby 
odstredivá sila mohla odtrhnút od 
Zeme značnú časí jej plášta, musela 
by sa naša planéta otáčat raz za 2 
hodiny, potom by bol rotačný mo-
ment Zeme oveIa váčší než súčasný 
rotačný moment sústavy Zem — Me-
siac. Existuje aj problém anomái-
neho chemického zloženia Mesiaca: 
v porovnaní so Zemou je v mesač-
ných horninách velmi málo prcha-
vých chemických prvkov. Tento fakt 
sa nemóže vysvetlit ani jednou 
z týchto troch teórií. Druhá a tretia 
teória neobjasňuje ani to, prečo má 
Zem velké železné jadro a Mesiac 
nie. 
Hypotéza o zrážke s velkým koz-

mickým telesom umožňuje vyhnút sa 
týmto problémom. Prvýkrát ju pred-
ložil v roku 1976 A. Cameron z Har-
vardskej univerzity s dalšími pracov-
níkmi: Táto teória predpokladá, že 
Mesiac vznikol ako výsledok zrážky 
Zeme s kozmickým telesom rozmerov 
planéty. Čast z neho sa pri tomto 
stretnutí odtrhla a Zem ho zachytila 
svojím gravltačným polom. Dodnes sa 
však neurobili detailné výpočty, kto-
ré by ukázali, či takýto proces móže 
byt fyzikálne uskutočnitelný. Preto 
Cameron zjednotil svoje úsilie s U. 
Benzom a U. Sletterom z Národného 
laboratória v Los Alamos, ktorí zo-
strojili matematický model procesu 

zrážky a realizovali ho ako program 
pre počítač. Tito vedci predpokladali, 
že v momente zrážky sa Zem a ob-
jekt nachádzali v roztavenom stave 
a že jedna tretina hmotnosti oboch 
telies pripadala na železné jadro 
a ostatnú hmotu tvoru plášt pozostá-
vajúci z roztavených hornín. Pretože 
vek Zeme a Mesiaca je približne 
rovnaký, zrážka sa musela odohrat 
ešte pred tým, než Zem vychladla 
a vytvorila sa kóra. Fri zmenách 
začiatočných podmienok, v prvom 
rade hmotnosti zrážajúceho sa ob-
jektu, v rozmedziach 0,12 - 0,15 
hmotnosti Zeme (pre porovnanie 
hmotnost Marsu predstavuje asi 0,11 
hmotnosti Zeme), vznikne satelit Ze-
me, pričom jeho rozmer, rotačný 
moment a chemické zloženie súhlasia 
so zodpovedajúcimi parametrami 
Mesiaca. Fri zrážke so Zemou sa 
objekt musí rozpadnút na časti a ka-
menné úlomky jeho plášta sa odtrh-
nú od železného jadra. Gravitačné 
pole troch telies — Zeme, jadra zrá-
žajúceho sa objektu a jeho plášta, 
udržuje úlomky plášta na obežnej 
dráhe. Počas niekoorých hodín vlast-
né gravitačné pritahovanie úlomkov 
vedle k ich spojenu a vytvoreniu 
gulovitého telesa — Mesiaca. V sú-
hlase s opísaným scenárom Mesiac 
pozostáva v podstate z látok ob-
siahnutých v plášti telesa, ktoré sa 
zrazilo so Zemou. Prchavé prvky 
sa pri zrážke v dósledku silného 
zohriatia vyparili a rozptýlili vo ves-
míre. Jadro telesa prestalo existovat 
— dopadlo na Zem a vdaka svojej 
vetkej hmotnosti rýchlo kleslo do 
jadra Zeme. Ak je predložený scenár 
správny, potom dávna katastrofa, 
v dósledku ktorej vznikol Mesiac, 
by mala zanechat stopy v hlbinách 
Zeme. 

Podia V mire nauk! 8/1986 
Z. Komárek 
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Cierna diera 
konečne objavená? 
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Na čierne diery sa často odvolá- 
vajú astronómovia, aby vysvetllli 
velké množstvo energie vyžiarenej 
z jadier mnohých galaxií. Energia 
podla tejto predstavy vzniká pádom 
hmoty, obklopujúcej čiernu dieru. 
Verí sa, že k tomu istému javu 
dochádza aj v ovela menšej škále, 
v zatial málo početných dvojhvlezd- 
nych sústavách, emitujúcich róntge- 
nové žiarenie a ktoré sú priamo 
v našej Galaxii alebo v jej blíz-
kosti. V róntgenových zdroj och tohto 
typu látka padajúca na čiernu dieru 
pochádza od druhej zložky dvoj- 
hvlezdy. Najnovšie výskumy týchto 
sústav — prechodných róntgenových 

zdrojov — s najváčšou pravdepodob-
nostou dokazujú existenciu čiernych 
dier v niektorých dvojhviezdach. 
Prechodné róntgenové zdroje tvo-

rila malú, ale dóležitú podtriedu 
dvojhviezdnych róntgenových zdro-
jov. Váčšina z nich sú systémy ob-
sahujúce málo žiarivú červenú 
hviezdu a akreujúci kompaktný ob-
jekt (neutrónovú hviezdu alebo čier-
nu dieru). Sú velmi podobné dvoj-
hviezdnym róntgenovým zdrojom 
s nízkou hmotnostou, pričom náklad-
ný rozdiel je, že prechodné róntge-
nové zdroje intenzívne vyžarujú 
róntgenové lúče iba počas relatívne 
krátkych vzplanutí (rádovo mesia-
ce), ktoré sa opakujú po niekookých 
rokoch a priebeh týchto vzplanutí 
odráža vysoký stupeň premenlivosti 
prenosu hmoty na kompaktný objekt. 
Prechodný róntgenový zdroj 

A0620-00 je hádam najznámejší 
člen tejto skupiny a bol počas nie-
k.oIkých mesiacov v r. 1975 naj-
jasnejším róntgenovým zdrojom na 
oblohe aký bol dovtedy zazname-
naný. Ale aj napriek vetkej pozor-
nosti pozorovatelov sa málo zistilo 
o tejto dvojhviezdnej sústave. O de-
satročie neskér McClintockova a 
Remillardova nová optická štúdia 
tohoto objektu ponúka sugestívny 
dókaz o tom, že dvojhviezdna sús-
tava obsahuje čiernu dieru. Ich nie-
kolkoročné fotometrické pozorovanie 
objektu A0620-00 v pokojnom ob-
dobí poskytli jedinečnú orbitálnu 
periódu 7,75 hod a spektroskopické 
pozorovania z jednej noci, zase do-
volili určit krivku rádiálnych rých-
lostí červeného sprievodcu s ampli-
túdou 457 ± 8 km . s-1. Táto hodnota 
je ale velmi velká pre dvojhviezdu 
s •takou krátkou periódou a už sa-
motné toto meranie určuje dolnú 
hranicu hmotnosti kompaktného ob-
jektu na 3.2 Mo. To je výrazne nad 
maximom hmotnosti neutrónovej 
hviezdy, z čoho vyplýva, že kom-
paktný objekt musí byt čierna diera. 
Presnejší odhad hmotnosti kompakt-
ného objektu sa dá urobit modelo-
vaním fotometrickej svetelnej krivky 
za predpokladu primeranej hmot-
nosti červeného spoločníka, s uvá-
žením sklonu dráhy sústavy, vyplý-
vajúceho z neexistencie róntgenové-
ho zákrytu. Hmotnost kompaktného 
objektu je potom vačšia ako 7 Mo. 
Okrem róntgenového zdroj  Cyg 

X-1 a dvoch zdrojov vo Velkom 
Magellanovom oblaku (LMC X-1 
a LMC X-3) je objekt A0620-00 
štvrtou sústavou, ktorá je vážnym 
kandidátom na dvojhviezdu s čier-
nou dierou. Avšak na. rozdiel od 
prvých troch, ktoré majú horúcich, 
jasných a hmotných sprievodcov, je 
sprievodca v A0620-00 slabá červe-
ná hvlezda s malou hmotnostou. 
Nanucujúca sa prítomnost masívnej 
čiernej diery v tomto systéme vy-
voláva rad nových otázok, týkajú-
cich sa vývoja sústavy. Je tažké 
pochopit, ako mohla v takejto sústa-
ve vzniknút čierna diera. Hmotnost 
póvodnej hvlezdy musela byt aspoň 
20 Mo a je pravdepodobné, že vy-
tvorenie čiernej diery by viedlo 
k strate viac ako polovice hmot-
nosti sústavy, čo by muselo mat 
za následok zánik systému. Tiež 
dnešná krátka perióda sa tažko dá 
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uviest do súladu s velkou hmotnos- 
tou póvodnej sústavy. Tieto problémy 
naznačujú, že v prípade A0620-00 
jde o vzácny systém. 

Je však zavčasu na konečné závery. 
Dvojhviezdne parametre veYkej časti 
všetkých róntgenových dvojhviezd- 
nych sústav sa musia nadalej spres- 
ňovat. Naviac, v prípade tohoto ob-
jektu, existuje určitá pochybnost 
jednak o správnosti meraní radiál- 
nych rýchlostí, aj ich interpretácií. 
Existuje napr. aj námietka, že sústa- 
va je skór trojnásobná, čo však 
vzhladom na malé rozmery sústavy 
vyplývajúce z periódy okolo 8 hodín 
je nepravdepodobné.Je pozoruhodné, 
že sústava A0620-00 by mala obsa-
hovat čiernu dieru aj podla klasifi- 
kácie róntgenových zdrojov vypraco- 
vanej Whiteom a Marshallom. 

A tak objekt A0620-00 je naj- 
spolahlivejší (alebo aspoň najmenej 
nespolahlivý) z doteraz objavených 
kandidátov na čiernu dieru. 

PodIa Nature, vol. 321, 1. 5. 1986 
M. Zboril. 

Predsa mal 
Einstein pravdu? 

Na to, že by sa vesmír mal rozši-
rovat, prvýkrát poukázal v 20-tych 
rokoch sovietsky vedec A. A. Frid-
man, vychádzajúc z rovníc všeobec-
nej teórie relativity. Zakrátko boli 
jeho predpovede potvrdené. Tento 
čin je spojený s prácami amerického 
astronóma E. Hubblea, ktorý inter-
pretoval objav červeného posunu v 
spektrách galaxií ako ich vzájomné 
vzdalovanie sa. Avšak Einstein v do-
be, ked dokončoval práce na svojej 
všeobecnej teórii relativity, považo-
val vesmír za stacionárny. Preto, aby 
súhlasili výsledky teórie relativity 
s jeho presvedčením o stacionárnosti 
vesmíru, zaviedol do svojich rovníc 
tzv. A člen, tzv. kozmologickú kon-
štantu. Kladná hodnota konštanty 
zodpovedá v Einsteinových rovni-
ciach silám odpudzovania, ktorých 
fyzikálna podstata nie je známa. Tie-
to sily neutralizujú vplyv gravitač-
ných síl, a tak vlastne „zachraňujú" 
stacionárnost vesmíru. Neskór sám 
Einstein pod tlakom dókazov upustil 
od teórie stacionárnosti vesmíru a 
zavedenie kozmologického člena na-
zval „najváčšou chybou vo svojom 
živote". 

Avšak vedci sa neponáhlali so za-
vrhnutím A člena, ktorý ich vlastne 
do dnešného dňa už neraz vytiahol 
z rozličných kritických situácií pri 
konfrontovaní výsledkov pozorovaní 
s teóriou. 

Hned na začiatkoch, ked Hubble 
predložil dókazy o tom, že vesmír 
sa rozpína na všetky strany rýchlos-
tou, ktorá je úmerná vzdialenostiam 
medzi galaxiami (Hubbleov zákon), 
dospeli vedci k záveru, že čas trva-
nia vesmíru vyplývajúci z takéhoto 
rozpínania je kratší ako vek Zeme. 
Niektorí vedci hladali chybu v sa-
motnej teórii relativity, m í ju za-
chraňovali opátovným zavedením A 
člena do jej rovníc, a to preto, lebo 
pri určitej dostatočne malej, od nuly 
róznej hodnote A člena prestáva pro-

tirečenie medzi teóriou relativity a 
hodnotou veku vesmíru. Takáto hod-
nota kozmologickej konštanty by to-
tiž predlžila dlžku trvania vesmíru. 

Trvalo niekolko desairočí, kým sa 
vyjasnilo, že nízky vek vesmíru malo 
na svedomí chybné určenie Hubbleo-
vej konštanty. Pri jej určovaní treba 
totiž čo najpresnejšie určit vzdiale-
nosti k objektom, na základe ktorých 
sa konštanta odvodzuje. V tomto prí-
pade holi vzdialenosti značne podce-
nené. Po ich revízii sa opat fyzi-
kálne nepodstatný A člen stal zby-
točný. 

Je však pravda, že z času na čas 
niektorí teoretici pri riešení róznych 
kozmologickéch problémov opat sia-
hajú po kozmologickej konštante 
(problémy rozdelenia kvazarov v 
priestore, problémy horizontu uda-
lostí atd.). 

V roku 1968 akademik Zeldovič 
upozornil na to, že zavedenie kozmo-
logickej konštanty zodpovedá pred-
stavám o prejavoch fyzikálneho vá-
kua, ktoré predstavuje v súlade 
s kvantovou teóriou najnižší ener-
getický stav všetkých vzájomne pó-
sobiacich polí. Kvantová teória fy-
zikálneho vákua predpokladá úpinú 
absenciu reálnych častíc v ňom. Čas-
tice vznikajú z vákua tzv. fázovými 
prechodmi. V poslednom čase sa veta 
teoretikov prikláňa ku predpokladu, 
že v začiatočnej fáze kozmologické-
ho rozpínania boto prostredie v stave 
fyzikálneho vákua. Toto rozpínanie 
sa objasnilo ako osobitný prejav gra-
vitačných sil. Pre fyzikálne vákuum 
sú gravitačné sily silami odpudzo-
vania, čo je adekvátne prípadu 
s A > 0. Stav fyzikálneho vákua sa 
obyčajne pripisuje najranejším fá-
zam kozmologického rozpínania, po-
čas ktorého sa prostredie vdaka fá-
zovým prechodom dostáva do stavu 
reálnej hmoty. Ako výsledok začína 
pósobit fridmanovská teória rozpí-
nania vesmíru pri nenulovej kon-
štante A. Takto je zavedenie kozmo-
logickej konštanty na opísanie pr-
vých štácií rozpínania vesmíru v sú-
lade s kvantovým charakterom róz-
nych vzájomných pósobení v tom 
čase. Okrem toho táto myšlienka 
umožnila odstránit niektoré problé-
my kozmologickej teórie. Predpo-
kladá sa, že stav fyzikálneho vákua 
je neudržateTný. 

V poslednom desairočí sa objavilo 
vela príznakov toho, že sa situácia 
opat komplikuje tak, ako v začiat-
koch mimogalaktickej astronómie. 
Zo začiatku síce najnovšie upres-
nenia hodnoty Hubbleovej konštanty 
znamenali zníženie trvania kozmolo-
gického rozpínania, pričom odhad 
veku niektorých guYových hviezdo-
kóp — najstarších útvarov v gala-
xiách — dával hodnoty porovnatelné 
v rámci chýb s trvaním rozpínania 
vesmíru. V tábore astronómov preto 
až donedávna vládla relatívna spo-
kojnost tým skór, že metodika urče-
nia veku gulových hviezdokóp bola 
zavřšená a okrem toho určenie veku 
galaxií zodpovedalo rozumným kon-
štantám (sú trochu menšie ako trva-
nie rozpínania vesmíru). 

Jedna z metód určenia veku našej 
Galaxie je založená na teórii postup-
ného vytvárania tažkých chemických 
prvkov. Rozvoj tejto metódy — nu-
kleogenézy — je spojený s prácami 

amerického astrofyzika Fowlera, za 
ktoré dostal v roku 1983 Nobelovu 
cenu. Nedávno dosiahnutý pokrok 
v jadrovej fyzike umožnil spersnit 
Fowlerovu teóriu, čoho výsledkom 
bolo, že pracovníci Inštitútu Maxa 
Plancka (NSR) G. Klapdor a K. 
Grotz odvodili vek Galaxie značne 
prevyšujúci predchádzajúce hodnoty. 
Západonemeckí vedci sa vyslovili, že 
problém móže vyriešit len predpo-
klad nenulovej kozmologickej konš-
tanty. 

Tak sa člen A opat dostáva na scé-
nu, aby „predlžil" trvanie rozpínania 
vesmíru. Na margo svojho výsledku 
Klapdor a Grotz poznamenali, že ich 
výsledok podporujú aj závery nie-
ktorých astronómov, ktorí určili rov-
nako dlhý vek Galaxie na základe 
štatistických pozorovaní kvazarov. 
Treba však zdóraznit, že západone-
meckí vedci spájajú nenulovú hod-
notu A člena s prejavom fyzikálneho 
vákua aj v našej epoche a to je 
tažko zlúčitelné so súčasnými pred-
stavami. Móže však byt pravda aj 
to, že kozmologická konštanta je ur-
čená vplyvmi síl odpudzovania cel-
kom inej podstaty, o ktorých nemá 
ešte nikto ani len tušenia. 

PodIa Kosmonavtika, astronomija 
8/86 
Dano Novocký 

Rozpína sa naša 
Galaxia? 

Mnoho cenných informácií o zá-
kladných vlastnostiach našej Galaxie 
poskytuje štúdium oblakov neutrál-
neho vodíka, ktorý vyžaruje na vino-
vej dlžke 21 cm. Na základe tohto 
štúdia sa dajú zistit mnohé dóležité 
kinematické a dynamické parametre 
Galaxie, ako špirálová štruktúra, 
priebeh rotácie so vzdialenostou od 
centra a pod. Na začiatku 60-tych 
rokov sa zistilo, že okrem rotácie 
Galaxie, ktorej podliehajú všetky 
objekty, ktoré ju tvoria, uplatňuje 
sa v rovine galaktického disku málo 
výrazný pohyb objektov smerom od 
centra k vonkajším oblastiam. Rých-
lost pohybu závisí na vzdialenosti 
od centra: čím je častica bližšie 
k centru, tým je hodnota rýchlosti 
váčšia. Vo vzdialenosti 10 kpc od 
centra dosahuje hodnotu 7 km . s -1. 

Zdá sa, že najnovšie údaje tieto sys-
tematické radiálne pohyby od galak-
tického centra potvrdzujú. Preto ro-
tačná akrivka Galaxie hola neskór 
opravená o vplyv tohto pohybu. 

Najnovšie výskumy vodíkových ob-
lakov naznačujú, že ich pohyb od 
centra Galaxie je badateTný nielen 
v rovine disku, ale aj v mých sme-
roch zvierajúcich s rovinou disku 
rozličné uhly. Tým sa potvrdzuje 
hypotéza o systematických radiál-
nych pohyboch od galaktického cen-
tra a oprávňuje nás hovorit o sku-
točnom rozpínaní sa Galaxie. 
PodIa Vestnik Leningr. universiteta 
1986, 78 
M. Zboril 
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Na pamiatku 
obetí Challengera 

Na pamiatku siedmich astronautov, ktorí zahynuli 
28. 1. 1986 pri výbuchu raketoplánu Challenger, bolo 
podia nich pomenovaných sedem asteroidov objave-
ných na Lowellovom observatóriu (Flagstaff) E. Bo-
wellom a N. Thomasom. Iniciátorom pomenovania 
bol B. Marsden, ktorý vedie Centrálu pre malé pla-
néty a upozornil na skutočnosf, že sedem asteroidov 
objavených na tom istom observatóriu dostalo pora-
dové čísla za sebou. 

Centrála malých planét v Cambridge (Massachu-
setts) je medzinárodným centrom, do ktorého sa za-
sielajú všetky objavy asteroidov, modeluje sa im pred-
bežné očíslovanie a po vypočítaní definitívnej dráhy 
dostávajú definitívne čísla. Po očíslovaní sa asteroid 
móže pomenovaf podia želania jeho prvého objavi-
tela. Meno sa stáva oficiálnym až po schválení komi-
siou Medzinárodnej astronomickej únie pre nomen-
klatúru asteroidov. 

V macci 1986 komisia schválila pomenovania tých-
to asteroidov: 3350 Scobee, 3351 Smith, 3352 McAu-
liffe, 3353 Jarvis, 3354 McNair, 3355 Onizuka, 3356 
Reznik. Meno učitelky Christy C. McAuliffe dostal 
asteroid objavený N. Thomasom, ktorý je sám učite-
lom na strednej škole. Ostávajúce asteroidy objavil 
E. Bowell. Prvé dva (podia poradových čísiel) pome-
noval podia velitela Challengera Francisa R. Scobee 
a pilota lode Michaela J. Smitha. Mena ostatných 

členov posádky — Gregory B. Jarvis, Ronald E. Mc-
Nair, Ellison S. Onizuka a Judith A. Reznik — sú 

~ 

Kol'ko planetárnych sůstav 
objavíme ? 

Medzi senzačně objavy infračervenej astronomic-
kej družice IRAS patrí objav chladného prachového 
disku okolo Vegy a niektorých dalších hviezd. 
Objav vyplynul z merainí, ktoré ukázali, že v spek-
tre týchto hviezd je prebytok žiarenia v infračerve-
nej oblasti v okolí vinovej dlžky 60 srn. Vzhladom 
na vek týchto hviezd a na rozmery diskov je velmi 
pravdepodobné,že pozorované prachové objekty sú 
zvyškami materiálu, z ktorého vznikli planetárne 
sústavy (pozn i Kozmos 6/83 a 3/85). Pozorovania 
družice IRAS potvrdili medzitým pozemské infra-
červené dalekohlady. 

Po dókladnej prehliadke infračervených pozoro-
vaní 5206 hviezd Katalógu jasných hviezd (Cata-
logue of Bright Stars) objavih japonskí astronómo-
via K. Sadakane 'a M. Nishida dvanásf dalších 
hviezd, ktoré majú podobne ako Vega prebytok 
infračerveného žiarenia v oblasti vinových dlžok 60 
až 100 µm. Tým počet hviezd, o ktorých sa d'omnie-
vame, že sú obklopené diskom chladného' prachu, 
stúpol na 24. Práca bota uverejnená v Publications 
of Astronomical Society of Pacific (Vol. 98/1986). 
Tieto hviezdy sú spektrálneho typu B, A, F, G a K, 
pričom početne najsilnejšie je zastúpený spektrálny 
typ A (13 hviezd); len jedna hviezda je spekťrálneho 
typu G a jedna typu K. Je to spósobené výberovým 
efektom: medzi hviezdami Katalógu jasných hviezd 
je totiž váčšina raného spektrálneho typu. 
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udelené v abecednom poriadku so vzrastajúcim čís- 
lom asteroidu. 

Tieto asteroidy majú priemery od 1,5 do 12 km. 
Najmenší z nich je McAuliffe a najváčší Smith. Hodi 
sa ich dráhy v projekcii na spoločnú rovinu pretínajú, 
každý má iný ‚klon dráhy a nic je možnosi ich vzá- 
jomných zrážok. Asteroid McAuliffe sa pohybuje po 
velmi výstrednej dráhe a v perihéliu sa dostáva až do 
blízkosti Zeme. Ostatných šesE asteroidov sa pohy-
buje po menej výstredných dráhach v hraniciach 
hlavného pásma medzi dráhami Marsa a Jupitera. 

-V.P.-

Medzi 'objavenými hviezdami s prachovým diskom 
je aj d Bootes, predstavitelka podskupiny hviezd, 
ktoré sú spektrálneho typu A a pritom sa vyznačujú 
menším zastúpením •éažších prvkov v atmosfére. 
Predchádzajúce pozorovania tejto hviezdy vo vizu- 
álnej oblasti spektra viedli k rozporným hodnotám 
absolútnej jasnosti. Po pozorovaniach získaných 
v infračervenej oblasti sa protirečenia d'ajú vy- 
svetliE prítomnosiou relatívne váčších častíc v tes- 
nom okolí hviezdy, ale 'nic absorpciou v medzi- 
hviezdnej hmote. 

Mimoriadne zaujímaavé je aj zistenie, že v sú-
bore 24 hviezd s prebytkom infračerveného žia-
renia je prinajmenšom tretina takých, o kto- 
rých predpokladáme, že sú dvojhviezdnymi 
sústavami. Vyvoláva to otázku, či chladné mračná 
prachu, ktoré sa prezrádzajú zvýšeným infračerve-
ným žiarením, móžu byC aj v tomto prípade zvyška- 
mi materiálu, z ktorého skondenzovali planéty. Až 
donedávna predsa vládla predstava, že planéty sa 
vytvárajú okolo osamotených hviezd — z materiálu, 
ktorý zvýšil práve tým, že nevznikol ovela obvyk-
lejší dvojhviezdny systém. Dnes však astronómovia 
nevylučujú možnosE vzniku planét ani v okolí dvoj- 
hviezdnych sústav. A tak, hoci by bolo predčasné 
jednoznačne tvrdiE, že chladný prach, ktorý žiari 
okolo niektorých dvojhviezd, musí by C zvyškovým 
materiálom po tvorbe planét, už predstava, že to nie 
je vylúčené, dáva zaujímav,y' pohlad na problema-
tiku existencie planetárnych sústav v našej Galaxii. 

J. Žižňovský 
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Predzvest zemetrasení 
Fri štúdiu najsilnejších zemetra-

sení posledného storočia v Strednej 
Azii zistili sovietski vedci, že v 
ohnisku silných zemetrasení (mag-
nitúdo 5,4) menia sa atmosferické 
podmienky. Zmeny teploty a vlh-
kosti vzduchu, oblačnosti a zrážok 
i atmosferického tlaku oproti prie-
merným hodnotám boli predzves-
ťou ničivých zemetrasení v Ašcha-
bade (5. 10. 1948), Gazli (8. 4. a 
17. 5. 1976, 20. 3. 1984), Krasnovode 
(8. 7. 1985), Sareze (18. 2. 1911), 
Taškente (26. 4. 1966). 

Analýzou údajov z viac než 120 
meteorologických stanic sa uká-
zalo, že nad vznikajúcimi ohniska-
mi mnohých silných zemetrasení 
sa pozoruje maximálna slnečná ra-
diácia, maximálny počet jasných 
dní, najvyššia teplota vzduchu a 
rýchlosť vetra a zároveň minimálna 
oblačnosť a vlhkost vzduchu, naj-
nižšia zrážková činnosť. Naprí-
klad pred ašchabadským zemetra-
sením r. 1948 teplota vzduchu nad 
územím Turkménska a Uzbekista-
nu značne prekročila dlhodobý 
priemer. K silným otrasom v ob-
lasti Gazli (1976 a 1984) došlo po 
mnohoročnom sústavnom vzraste 
strednej teploty vzduchu nad novo-
vznikajúcimi ohniskami, zatiaY čo 
množstvo zrážok bolo v tomto ob-
dobí najnižšie za predchádzajúcich 
25-30 rokov. Minimáhia oblačnosl 
charakterizovala obdobie, ktoré 
predchádzalo zemetraseniu v Kras-
novode. Fred zemetrasením v Aš-
chabade, v zime 1948, zaznamenali 
najváčší počet hodín slneěného jasu 
v dlhoročnom priemere jasných 
zimných dní. Je zaujímavé, že dru-
hé maximum tohto parametra po-
zorovalo sa v zime 1967-1968, prá-
ve pred druhým ašchabadským ze-
metrasením. 

Ako usudzuje M. R. MiTkis, pra-
covník hydrogeologickej expedície 
Ministerstva geológie Tadžickej 
SSR, vzrast teploty vzduchu a mé 
anomálie nad oblaslami „dozrie-
vajúcich" ohnísk zemetrasení sú-
visla s tepelnými javmi a zmenami 
elektrickej vodivosti, ktoré v tek-
tonicky aktívnej oblasti sprevádza-
jú narastanie napátia a vznik sil-
ného zemetrasenia. Pohyb blokov 
zemskej kóry — hlavná príčina 
vzniku tektonických zemetrasení 
— vedle k váčšiemu uvoTňovaniu 
tepla z vnútra Zeme, čo sa najvý-
raznejšie prejavuje práve pozdlž 
seizmicky aktívnych zlomov. Ak 
vezmeme do úvahy všetky tieto 
fakty, možno konštatovať, že na 
podnebie jednotlivých oblastí vý-
razne vplýva seizmotektonický re-
žim zemskej kóry. 

Aby sa predišlo unáhleným zá-
verom, treba si uvedomiť, že na 

základe súčasného stupňa znalostí 
o vytváraní ohnísk zemetrasení nie 
je možné s istotou tvrdil, že napr. 
dlhodobo jasné a teplé počasie zna-
mená, že v oblasti sa aktivizuje 
zemetrasné ohnisko. Výsledky tre-
ba bral do úvahy s maximálnou 
opatrnoslou. Musíme mať na zre-
teli, že výsledky štúdie predstavujú 
súhrn pozorovaní jednej oblasti 
a rozhodne nie je isté, či majú glo-
bálnu, celosvetovú platnosť. Presná 
predpoved zemetrasenia, s udaním 
miesta, času a intenzity vyžiada si 
ešte mnoho úsilia seizmológov. 

Podia ZemTa i Vselennaja 4/86 
-ša-

Vírusy z vesmíru 
F. Hoyle a N. C. Wickramasing-

he sú už dobre známi svo jimi 
extravagantnými teóriami o vý-
skyte života vo vesmíre. VzhEadom 
na to, že sa žch teórie o medzi-
hviezdnom prenose života (akási 
obdoba starej teórie panspermie) 
nestretli s porozumením v astro-
nomických kruhoch, vyzvala re-
dakcia časopisu Nature oboch au-
torov, aby objasnili, prečo stále 
trvajú na prenose života v me-
dzihviezdnom priestore, keď žiad-
ne pozorovania takýto jav dosial' 
nepotvrdili. 

Podstata odpovede Hoyla a 
Wickramasingha (Nature 322/1986 
str. 509) spočíva v tvrdení, že naša 
kultúra — a myslí tým predovšet-
kým sústavu všeobecne uznáva-
ných ved eckých poznatkov — od-
mieta prijímat existenciu javov, 
ktoré sa vymykajú z jej rámca. 
A keďže panuje všeobecné pre-
svedčenie o geocentrizme života, 
t. j. že život existuje len na Zemi, 
sú žch (Hoylove a Wickramasing-
heove) teórie odmietané čžste z to-
hoto predsudku. Argumentujú 
tým, že teórie o prenose života sa 
opierali a opierajú vždy o pozoro-
vania a laboratórne experimenty. 
Tak sa napržklad skúmal index 
lomu zrniečok medzihviezdnej 
hmoty a organických látok alebo 
podžel organických zlúčenín, ktoré 
v medzihviezdnymh mračnách zis-
tili rádioastronómovia, na tvorbe 
polymérov. Pode hne sa skúmala 
podobnost mední štruktúrou a eko-
vaním sa dehydrovaných baktérií 
a zrniečkami medzihviezdnej hmo-
ty, pričom sa zistilo, že majú len 
málo odlišný index lomu a po-
dobne rozptylujú svetlo. Autori 
teórie prenosu života dnes už ne-
tvrdža, že sa živé organizmy pre-
nášajú v medzihviezdnom priesto-
re voEne alebo v malých zrnieč-
kach medzihviezdnej hmoty, kde 

nic sú dostatočne chránené pred 
žiarením, ale tvrdža, že baktérie 
vznikajú súčasne pri procese vzni-
ku hviezd v malých telesách, aký-
mi sú kométy, kde sú dobre chrá-
nené pred vplyvom okolia a kde 
majú dostatočnú vnútornú teplotu 
v dósledku rádioaktivity prvkov. 
A navyše, pomocou komét móžu 
putovat medzihviezdnym priesto-
rom, lebo mnoho komét má vzhEa-
dom na centrálou hviezdu únikovú 
rýchlost. 

Sotva sa dá povedat, že by tieto 
Hoyleove a Wickramasingheove 
argumenty presvedčili skeptickú 
obec astronómov. Astronómovža 
nie preto odmietajú Hoyleove vy-
svetlenia, že by nepokladali za 
možný vznik a vývoj živých or-
ganizmov aj inde vo vesmíre. Skór 
naopak, dnes sa dá povedat, že 
celý vesmír spolupracuje na evo-
lúcii hmoty, vrátane prechodu od 
neživej hmoty k živej. Dokonca 
súvžslost medzi počiatočnými para-
metrami vesmíru pri big bangu 
a terajším stavom vesmíru až po 
vznik inteligencie viedla k vzniku 
teórie antropického principu. A už 
vonkoncom nie je pravda, že by 
sa odmietali nové prístupy k rie-
šeniu otázok vzniku života len 
preto, že sa trpí na akési predsud-
ky; naopak, mnoho nových myšlie-
nok si velmi rýchlo razí cestu 
a vlastne nové pržstupy sa tvrdo 
hladajú najmu vo fyzike a v koz-
mológii. Argumenty Hoyla nepre-
sviedčajú preto, lebo dokazujú vel-
mi málo: z toho totiž, že nejaká 
vysušená baktérža podobne láme 
alebo odráža svetlo ako zrnká me-
dzihviezdnej hmoty, nijako ne-
vyplýva, že zrnká medzihviezdnej 
hmoty obsahujú vysušené bakté-
rie. A z toho, že kométy móžu 
prechádzat medzihviezdnym prie-
storom od jednej hviezdy k druhej, 
ešte nevyplýva, že kométy sú na-
ozaj nosičmi baktérií vo vesmíre 
a rovnako z toho, že jadro Halleyo-
vej kométy je čierne ako decht, 
ešte nevyplýva, že jej povrch tvorí 
decht, který je biologickým pro-
duktem. (Hoyle totiž aj toto použi-
va ako argument.) Astronómovia 
poukazujú aj na to, že Hoylova 
teória nie je vlastne ani nová, iba 
trocha opravuje myšlienky Svanta 
Arrhenža. 

Hoyleovo nadšenie za mimozem-
ské mikroorganizmy však nepoEa-
vilo. V spolupráci s J. Watkinsom 
a samozrejme s Wickramasing-
heom vydal r. 1986 novú knihu 
Virusy z vesmíru. Baktérie, o kto-
ré tak úporne bojoval, nakonec 
predsa len poslal k vode. Možno 
teória vírusov z vesmíru bude 
úspešnejšia. 

A. HAJDUK 
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Z čiernej diery 
superstruna 

Po objave emisie žiarenia čiernymi 
dierami S. Hawkingom začalo byt 
jasné, že tieto objekty nemóžu byt 
stabilným konečným stavom gravi-
tačného kolapsu. Čo sa však deje 
v záverečných štádiách vyparovania 
čiernej diery, zostávalo nejasným. 

Na základe klasickej nekvantovej 
fyziky nemóže z čiernej diery nič 
uniknút. V kvantovej fyzike princíp 
neurčitosti zabraňuje častici mat sú-
časne polohu v čiernej diere a sú-
časne mat rýchlost, ktorá nesmie 
presiahnut rýchlost svetla. V dósled-
ku tohto dochádza k úniku častíc 
z čiernej diery tunelovým efektom. 
Zákon zachovania energie vyžaduje, 
aby sa čierna diera v dósledku emi-
sie častíc zmenšovala. Nakoniec sa 
celkom vyparí. Klasický popis gravi-
tačného pola sa pre závenečné štá-
dium vyparovania čiernej dieny ne-
hodí. 

V posledných dvoch rokoch bola 
vybudovaná fyzikálna teória nového 
typu — teória superstrún. Táto teória 
zjednotenia všetkých štyroch inter-
akcií — elektromagnetickej, slabej, 
silnej a gravitačnej — by mala byt 
v principe schopná odpovedat na 
otázku, čo sa deje v záverečných 
štádiách vyparovania čiernej diery. 
M. J. Bowick, L. Smolin a L. C. R. 
Wijewardhana v časopise Physical 
Review Letters 56 (1986) ponúkajú 
riešenie problému v rámci tejto teó-
rie. Podia teórie superstrún nie sú 
elementárne častice podobné bodom, 
ale jednorozmerné lineárne útvary, 
struny o rozmere rádu Planckovej 
dlžky 10-33 cm. Superstruna móže 
kmitat podobne ako obyčajná stru-
na. Nevibrujúce struny na najnižšej 
energetickej úrovni zodpovedajú ele-
mentárnym časticiam — kvarkom 
a leptónom — základným stavebným 
časticiam mikrosveta. Vzbudené vib-
rujúce a rotujúce superstruny vytvá-
rajú častice vzrastajúcich hmotností 
a spinov. Frekvencia kmitov ur-
čuje energiu, a teda i hmotnost čas-
tice. Termodynamická analýza li-
nearizovaných módov superstruny 
ukazuje, že je pre čiernu dieru šta-
tisticky pravdepodobné, že v závereč-
ných štádiách vyparovania, ked sa 
stane dostatčne malou, sa z nej 
stane hmotná superstruna. Super-
struna sa potom rozpadne na žiarenie 
— častice bez kludovej hmotnosti. Au-
tori práce podotýkajú, že to dovoluje 
čiernej diere vymiznút úpine (bez vy-
tvorenia nahej singularity), pretože 
gravitačné pole je iba častou pola su-
perstruny. 

RNDr. D. Chochol, CSc. 

Korko je zlata 
na linku? 

Ked sa zaoberáme skúmaním p6-
vodu a vývoja róznych nebeských 
telies, nevyhnutne sa stretávame 

s otázkou ich chemického zloženia. 
Dnes vieme, že v ranom vývoji ves-
míru mohli vzniknút len najiahšie 
prvky — hlavne vodík, menej hélia 
a trochu lítia. Všetky ostatné che-
mické prvky, ktoré mžeme nájst 
v periodickej sústave prvkov, vznikli 
až neskór v masívnych hviezdach, 
z ktorých sa pri výbuchoch super-
nov dostali do galaktického priestoru. 
Telesá dalších generácií sú už bo-
hatšie na tažké prvky. 

Chemické zloženie materiálov skú-
mame róznymi metódami. Pozemské 
horniny podrobujeme pniamej che-
mickej analýze, podobne si poradíme 
i s meteoritickými vzorkami, alebo 
so vzorkami odobratýnů na najbliž-
ších nebeských telesách medziplane-
tárnymi sondami. Ak chceme zistit 
čo i len stopové množstvá prvkov 
v skúmaných mateniáloch, použijeme 
ako podpornú metódu spektrálnu 
analýzu. Avšak zatial čo pri skúmaní 
materiálov v laboratóriu je spektrál-
na analýza jednou z viacených mož-
ností, pri výskume chemického zlo-
ženia vzdialených nebeských telies 
je jedinou metódou. 

Chemické zloženie sa v astronómii 
vyjadruje pomerným zastúpením 
prvkov. Za základ sa bene vodík, 
ktoný je vo vesmíre najhojnejšie 
zastúpený a číselne sa obsah chemic-
kého prvku vyjadni počtom atómov 
pnipadajúcich na 1012 (bilión) atómov 
vodíka. Používajú sa logaritmy, takže 
pre počet atómov vodíka píšeme 
log No = 12,00; pne železo je log 
NFe = 7,6, čo znamená, že na 25 000 
atómov vodíky pripadá jeden atóm 
železa. 

Určovanie chemického zloženia 
spekrálnou analýzou je elegantné, 
ale skrýva v sebe mnoho úskalí. Jed-
ným z vážnych problémov je pres-
nost s akou pznáme z laboratórnych 
menaní také atómové údaje, ako 
pnavdepodobnost prechodu pne spek-
trálnu čianu, jemná štruktúra ener-
getických hladín atómu za prítom-
nosti elektrostatického a magnetic-
kého pola. Tento problém sa preko-
náva napríklad zahrnutím váčšieho 
počtu čiar daného prvku do analýzy, 
pričom sa predpokladá, že chyby 
sa štatisticky vynovnajú. Co však 
v prípade, ked je v spektre čiar 
málo, alebo — ako v prípade zlata 
v slnečnom spektre — iba jedna 
s vinovou dlžkou 312,2790 nm. Za 
posledných 20 rokov sa jednotlivé 
určenia pomenného zastúpenia zlata 
v slnečnej fotosfére vzájomne líšili 
viac ako 6-násobne, v rozmedzí log 
NAu od 0,32 do 1,15. To je velká 
neurčitost a vlastne nemáme hod-
notu, ktorú by sme mohli porovnávat 
s pomerným zastúpením zlata v 
mých telesách slnečnej sústavy, na-
príklad v meteoritoch, v ktorých 
je v priemere log NAu = 0,82. Ak 
sú súčasné pnedstavy o vzniku slneč-
nej sústavy správne, potom by po-
merné zastúpenie chemických prvkov 
malo byť vo všetkých telesách slneč-
nej sústavy v priemere rovnaké. 

Naštastie, laboratónne spektrosko-
pické metódy idú stále dopredu. 
Spresňujú sa polohy čiar jednotli-
vých prvkov, v závislosti od pod-
mienok, pni ktorých žiarenie vzniká. 
Pretože o pomeroch v slnečnej foto-
sfére máme už presnejšie predstavy, 

bolo možné pni súčasných spektro-
skopických metódach určit, že po-
merné zastúpenie zlata na Slnku je 
log NAu = 0,95, teda v atmosfére 
Slnka pripadá na bilión atómov vo-
díka zhruba 9 atómov zlata, čo je 
v rámci dosiahnutej presnosti vý-
sledok porovnatelný s hodnotou zís-
kanou pri analýze zloženia meteori-
tov. 
Podia Astronomy and Astrophysics 
8/1986 
RNDr. J. Zverko, CSc. 

Nové metódy 
hradania 
planQtárnych sústav 

Pomocou súčasných astronomic-
kých metód boto by možné detekovat 
pni blízkych hviezdach velké planéty. 
Do vzdialenosti niekolkých parsekov 
boto by možné zistit planéty velkosti 
Jupitera, Saturna alebo aj Urána. 
Ale detekcia planét velkosti Zeme 
ostáva pod medzou rozlíšitelnosti do-
terajších technik. 

Bernard F. Burke z Massachusett-
ského technologického ústavu v Cam-
bridge navrhol metódu, ktorou by 
sa mala dat zistit prítomnost plané-
ty velkosti Zeme v našom blízkom 
hviezdnom okolí. Optický interfero-
metrický systém so zbernou plochou 
10-100 m2 s kvalitou výbrusu pod 
1/60 vinovej dlžky pne vinové dlžky 
nad 500 nm, umiestnený na obežnej 
dráhe okolo Zeme, mal by byt schop-
ný odlíšit 1010 násobný rozdiel medzi 
žianením hviezdy a svetlom planéty, 
z čoho vyplýva, že by sme mohli de-
tekovat planétu velkosti Zeme, ak by 
taká existovala napríklad pni hviez-
de r Ceti vo vzdialenosti troch par-
sekov a obiehala by v rovnakej vzdia-
lenosti od centrálnej hviezdy ako 
Zem od Slnka. 

Iný systém navrhujú J. R. P. Angel, 
A. Y. S. Cheng a N. J. Wood zo 
Stewandovho observatória v Tucsone. 
Navrhujú vyniest na obežnú dráhu 
okolo Zeme teleskop s priemerom 
16 m, pomocou ktorého by pri použití 
súčasných technik zosilňovania obra-
zu boto možné nájst planéty velkosti 
Zeme, až do vzdialenosti štyroch 
parsekov a dokonca merat aj ich 
spektrá. 

Obe metódy predpokladajú mož-
nost aj spektroskopickej detekcie 
kyslíka v atmosfére príslušnej pla-
néty, čo by mohlo svedčit aj o prí-
tomnosti života na danej planéte. 
Aj ked na uskutočnenie týchto pro-
jektov budeme musief ešte trochu 
počkat, vyplýva z nich, že existuje 
reálna možnost detekcie planét typu 
Zeme a overenie prítomnosti alebo 
neprítomnosti života na nich; pne 
začiatok aspoň v našom blízkom 
hviezdnom okolí. 
Podia Nature 322/1986 A. H. 
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Dobrú myšlienku s kvalitnou fotografiou dokázal spojit 25 ročný Marián 
Igaz z Partizánskeho vo svojej práci „Kde hTadat život?" Porota mu 
za tni práce, ktoré poslal do kategórie Astronómia je můj koníček, ude-
lila 1. cenu. 

Koncom roka 1986 nám do Hur-
banova už po deviatykrát prichá-
dzali obálky väčších rozmerov a raz-
ne dómyselne zabalené škatulky, 
označené heslom ASTROFOTO, v 
ktorých nám astronómovia amatéri 
z celej republiky zasielali svoje naj-
lepšie čiernobiele fotografie a fareb-
né diapozitívy. S napátím sme sledo-
vali, či si deviaty ročník tejto sútaže 
v astronomickej fotografii udrží ras-
túci trend, ktorého sme bolí v posled-
ných rokoch svedkami. 

ASTROFOTO '86 V Z.`'ISLACH 

V roku 1983 oboslalo sútaž svoji-
mi prácami 40 autorov, o rok neskór 
ich boto 50 a v roku 1985 prišli na 
posúdenié práce od 65 autorov. Naše 
očakávanie sa spinilo, sútaže Astro-
foto '86 sa dovedna zúčastnilo 77 
autorov. Potešil nás nielen samotný 
počet účastníkov sútaže, ale aj to, 
že zastúpenie v jednotlivých veko-
vých kategóriách boto približne rov-
nomerné. 28 sútažiacich ešte nedo-
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víšilo 18 rokov, 23 sútažili v kategó-
rii od 18 do 25 rokov a 26 účastníkov 
bob o v najvyššej vekovej kategórii 
— nad 25 rokov. Najmladším účast-
níkom vóbec bol 12-ročný Jaroslav 
Veselý zo Šumperka, další štyria 
účastníci boll 13-roční: Denisa Dvo-
řáková, Zdeněk Sobotka, Rastislav 
Oslej a Dušan Alakša. tJčast takých 
mladých autorov v sútaži je prísYu-
bom do budúcnosti, a to aj napriek 
tomu, že tentokrát spomedzi nich 
získal ocenenie iba jediný — Jaroslav 
Veselý. 

Príjemne nás prekvapilo aj zastú-
penie prác v jednotlivých tematic-
kých kategóriách, kde sme sa už dlh-
ší čas usilovali o to, aby čo najváčší 
počet prác bol v kategórii astrono-
mických snímok. Donedávna v počte 
prác výrazne viedla kategória ume-
leckých a reportážnych snímok s do-
minujúcim astronomickým či atmo-
sferickým úkazom. Deviaty ročník 

však znamenal aj v tomto ohTade 
obrat k lepšiemu. V čiernobielych 
fotografiách bol počet prác v jednot-
livých tematických kategóriách ta-
kýto: 
1.a) Astronomické snímky vhodné na 

odborné spracovanie 5 sútažných 
prác (celkom 12 fotografií) 

1.b) Astronomické snímky 49 (97) 
2. Umelecké a reportážne snímky 20 

(26) 
3. Astronómia je můj koníček 13 (30) 

V kategórii farebných diapozitívov 
bola situácia takáto: 

1. Astronomické snímky 64 prác (130 
diapozitívov) 

2. Umelecké a reportážne snímky 
64 prác (107 diapozitívov) 

3. Astronómia je můj koníček 27 prác 
(64 diapozitívov). 
Uvedené počty dokumentujú, že 

počet čiernobielych fotografií narastá 
pomalšie ako počet diapozitívov, čo 
nás do určitej miery stále zarmucuje. 
Aj ked diapozitívov je celkovo tak-
mer dvakrát viac než čiernobielych 
fotografií, porota udelila obidvom 
skupinám rovnaký počet cien — po 
24, ba dokonca čiernobielym sním-
kam sa ušlo 8 prvých cien, kým dia-
pozitívom iba 6. Aj z tohto porov-
nania je badateIné, že porota pri 
posudzovaní prác berle do úvahy, že 
je náročnejšie vyhotovit kvalitnú 
čiernobielu snímku, než si nechat 
v komunále vyvolat diapozitív. Na 
túto skutočnost však upozorňujeme 
sútažiacich takmer pravidelne, pri 
každom hodnotení jednotlivých roč-
níkov Astrofota. 

Ak by sme malí porovnat nic počet, 
ale kvalitu jednotlivých vekových 
kategórií, v hodnotenom ročníku naj-
lepšie obstáli autori vo veku od 18 
do 25 rokov, kde bola udelená piná 
polovica prvých cien (7) a najviac 
cien druhých (5) a rovnaký počet tre-
tích cien. Najmladší autori získali 
4 prvé, 4 druhé a 8 tretích cien 
a najstarší sútažiaci sa mohli tešit 
zo zisku troch prvých, štyroch dru-
hých a ósmich tretích cien. 

Aké témy dominovali na snímkach 
v minulom ročníku? Najčastejším 
motívom sútaže boto zatmenie Me-
siaca zo 17. 10. 1986 — celkove sa 
objavilo 21-krát, Halleyova kométa 
15-krát, súhvezdie Labut 14-krát 
(z toho 6-krát hmlovina Severná 
Amerika), Galaxia M 31 v Andro-
méde 8-krát a Plejády 7-krát. Víč-
šina sútažných snímok bola expo-
novaná v priebehu letných mesiacov 
alebo začiatkom jesene, zo zimnej 
oblohy sa na snímkach objavili jedine 
Orion a Býk. Svedčí to snád o ur-
čitej pohodlnosti astronómov? Že by 
sa váčšina amatérov venovala svoj-
mu koníčku len v lete? Pochopitelné 
je to ešte u najmladšej vekovej ka-
tegórie, kde školopovinná mládež má 
možnost „ponocovat" naozaj iba po-
čas prázdnin, pre ostatných by to ale 
platit nemalo. 

POZNÁMKY POROTY 
Počet udelených cien bol za posled-

ně roky najvyšší, čo bob o nielen 
zásluhou vyššieho počtu účastníkov, 
ale najmi; vdaka kvalite jednotli-
vých prác. Obzvlášt vysoko hodnotila 
porota snímky, ktorými autori obo• 
slali novovypísanú kategóriu —
Astronomické snímky vhodné na od-
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born spracovanie. V tejto tematic-
kej skupine sútažilo dokopy síce len 
5 prác, ale zato tieto snímky priniesli 
ich autorom 4 ceny — jednu prvú, 
jednu druhú a dye tretie. Ocenená 
by bola bývala aj piata sútažná 
práca, keby bol autor dodržal mini-
málny predpísaný rozmer fotografií. 

Rovnako pozitívne sa členovia po-
roty vyjadrovali o najmladšej ve-
kovej skupine. Mnoho snímok týchto 
autorov boto na velmi solídnej úrov-
ni. Samozrejme, že je u nich stále 
čo zlepšovat. O to viac potom mrzí, 
kecl niektoré snímky týchto autorov 
doručí pošta pokrčené či inak poško-
dené. Viackrát sme už sútažiacich 
upozorňovali, aby si dali viac záležat 
na odosielaní snímok. 

Aj úroveň prác autorov strednej 
vekovej kategórie bola príjemným 
prékvapením. Ich snímky boli po-
váčšine kvalitnejšie než práce naj-
starších autorov. Napríklad diapo-
zitívy v kategórii umeleckých a re-

portážnych snímok, ktoré mecizi 18-
25-ročnými autormi už nezískali ce-
nu, boll by s najvdčšou pravdepo-
dobnostou v kategórii najstarších 
ocenené. Práce najstarších autorov 
v tejto tematickej kategórii vyšli 
preto naprázdno. Podobná situácia 
nastala aj v kategórii čiernobielych 
astronomických snímok. Aj tu naj-
starší autori zaostali za svo jimi mlad-
šími kolegaml. 

Odborná porota hodnotila Astrofoto 
'86 po každej stránke pozitívne. Ak 
sa jej niečo nepozdávalo, tak len to, 
že zatial čo v minulosti trvalo vy-
hodnotenie celej súiaže 3-4 hodiny, 
tentokrát to zabralo takmer dvojná-
sobne viac času. A to sa móže porota, 
ako aj vyhlasovatelsútaže — Sloven-
ské ústredie amatérskej astronómie 
v Hurbanove — obávat, že v nie-
ktorom z najbližších ročníkov (možno 
práve už v tom budúcom, jubilejnom 
10. ročníku) prekročí počet účastní-
kov našej súiaže stovku. 

Podmienky sút'aže Astrofoto 'i31 
Slovenské ústredie amatérskej astroonómie v Hurbanove vyhlasuje na 

počest 70. výročia VOSR a 30. výročia vypustenia prvej umelej družice 
Zeme jubilejný desiaty ročník súiaže Astrofoto, určenej všetkým astro-
nómom — fotoamatérom z celej ČSSR. 

Ako obyčajne budú sútažné práce rozdelené podYa druhu (čiernobiele 
fotografie a farebné diapozitívy) a podYa veku autorov (do 18 rokov, od 
18 do 25 rokov a nad 25 rokov) do tematických kategórií. 
1.a) Astronomické snímky vhodné na odborné spracovanie — táto kate-
gória je určená len pre čiernobiele snímky. Patria sem astronomické 
a fotometrické snímky komét a planétiek, snímky bolidov s udaním 
presného času preletu, seriály snímok premenných hviezd, snímky slnečnej 
fotosféry a chromosf éry, detaily slnečných škvřn a pod., dopinené potreb-
nými údaj mi. 
1.b) Astronomické snímky — sem patria snímky astronomických objektov 
a úkazov na oblohe (hviezdokopy, hmloviny, galaxie, kométy, meteory, 
Mesiac, planéty, súhvezdia, zatmenia, konjunkcie a pod.). 
2. Umelecké a reportážne snímky s dominujúcim astronomickým či atmo-
sferickým úkazom — snímky z mestského alebo prírodného prostredia, 
na ktorých je pósobivo zachytený bežný, výnimočný či úpine zriedkavý 
astronomický alebo atmosferický úkaz (zatmenie Mesiaca, konjunkcie 
nebeských telies, ich východy, západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.). 
3. Astronómia je mój koníček — ide o snímky z astronomických pozo-
rovaní či mých podujatí, snímky astronomickej techniky a iné obrázky, 
ktoré svojím obsahom zodpovedajú názvu tejto kategórie. 

Upozornenie: Do súiaže sa prijímajú len snímky naexponované v roku 
1987. 

Označenie snímok všetkými potrebnými údajmi je jednou zo sútažných 
podmienok. Každá práca musí obsahovat: názov snímky, meno, adresu, 
dátum narodenia autora a rodné >číslo, dátum a čas expozície snímky. V ka-
tegórii astronomických snímok je potrebné uviest aj použitý prístroj, 
expozičnú dobu prípadne clonu, fotomateriál a pri diapozitívoch aj miesto 
vyvolávania, prípadne áalšie údaje. Fri čiernobielych fotografiách napíšte 
tieto údaje na zadnú stranu každej fotografie. Každý zarámovaný dia-
pozitív označte v lavom dolnom rohu (pri prehliadaní volným okom) 
čiernou bodkou a vložte do osobitnej obálky či vrecúška, na ktoré napíšte 
všetky potrebné údaje. 

Rozmery: čiernobiele fotografie musia byt minimálne 30 X 24 cm, v naj-
nižšej vekovej kategórii aspoň 18 X 24 cm. Diapozitívy sa prijímajú všet-
kých rozmerov. 

Počet prác, ktoré móže do súiaže zaslat jeden autor je 5. Za sútažnú 
prácu sa považuje samostatná snímka alebo seriál zložený najviac z 5 
snímok. 

Ceny budú finančné, v celkovej výške 15 000,— Kčs. Práce vyhodnotí 
odborná porota. O zaradení do súiaže budú všetci účastníci informovaní 
listom. 

Výsledky súiaže budú vyhlásené v časopise Kozmos 3/1988 spolu s ukáž-
kami najlepších a vybraných prác. Ocenené čiernobiele snímky sa stávajú 
majetkom vyhlasovatela, neocenené na požiadanie autorom vrátime, dia-
pozitívy (aj ocenené) autorom vrátime, vyhlasovatel si však vyhradzuje 
právo zhotovit si kópie ocenených prác pre archív súiaže. 

Pre zaradenie do súiaže je rozhodujúca pečiatka na zásielke, najneskór 
31. 12. 1987. Práce označené heslom Astrofoto posielajte na adresu: 

SÚAA 
94101 Hurbanovo 

Sú£aže Astrofoto sa v roč-
níku 1986 zúčastnilo 77 au-
torov, ktorí dovedna zaslali 
165 čiernobielych fotografií 
(87 súfažných prác) a 301 
farebných diapozitívov (155 
súfažných prác). Práce hod-
notila dňa 23. 1. 1987 odbor-
ná porota v nasledovnom zlo-
žení: predseda RNDr. Anton 
Hajduk, DrSc.; členovia Mi-
lan Antal, Dušan Kalmančok, 
Ing. Vladimír Vorobjov, CSc., 
RNDr. Miroslav Znášik. 
V jednotlivých kategóriách 
súiaže a v troch vekových 
kategóriách udelila porota 
celkove 14 prvých cien, 13 
druhých cien a 21 tretích 
den. Výška cien bola stano-
vená nasledovne: v kategórii 
1.a) a 1.b) je 1. cena 550,—
Kčs, 2. cena 400,— Kčs, 3. 
cena 250,— Kčs; v kategórii 
2. a 3. je 1. cena 350,— Kčs, 
2. cena 250,— Kčs a 3. cena 
150,— Kčs. 

č`IERNOBIELE SNfMKY 

1.a) Astronomické snímky vhodné 
na odborné spracovanie 
do 18 rokov 

neoboslaná 
18-25 rokov 
1. cena — Škoda Petr — Halleyova 

kométa 18. 3. 1986 
2. cena — Kaisler Zbyněk — Spek-

trální analýzy (seriál 2 ks) 
3. cena — Moravec Jan — Kometa 

P/Halley 17. 3. 1986 (seriál 4 ks) 
nad 25 rokov 
3. cena — Dvomík Alois — Pla-

netka č. 9 METIS (seriál 2 ks) 
1.b) Astronomické snímky 
do 18 rokov 
1. cena — Senčák Ján — Prelet 

meteoru v blízkosti kométy Hal-
ley 

2. cena — Herman Kamil — Čo 
znamená 24 hodin pre Mesiac 
(seriál 2 ks) 

3. cena — Vacek Libor — Cygnidy 
3. cena — Vomela Petr — Drak 

ujídá Měsíc (s prihliadnutím —
seriál 5 ks) 

18-25 rokov 
1. cena — Kamenický Milan —

Prelet družice cez kométu Halley 
a Kométa Halley v súhvezdí 
Pohára 

2. cena — Šafář Jan — Detaily 
na Měsíci a Měsíc (seriál 5 ks) 

3. cena — Šmíd Libor — Galaxie 
v Andromedě a Halleyova ko. 
meta s meteorem 

nad 25 rokov 
2. cena — Kment Milan — Sou-

hvězdní Lyry a Mléčná dráha. . ., 
Mléčná dráha mezi Labutí a 
Cassiopeiou, Štít Sobieského (2 
ks) 
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3. cena — Michálek František —
Severná Amerika v Labuti 

2. Umelecké a reportážne snímky 
s astronomickým či atmosferic-
kým úkazom 

do 18 rokov 
1. cena — Veselý Jaroslav — Kon-

junkce Venuše s Měsícem 
2. cena — Borák Slavomír — Ju-

piter 
3. cena — Cihelka Tomáš — Diův 

hněv (seriál 3 ks) 
18-25 rokov 
1. cena — Šafář Jan — Mraky a 

Měsíc, Blesk, Obloha.. .? (se-
riál 3 ks) 

nad 25 rokov 
1. cena — Kirdaj Jozef — Komín 

a Slnko, Východ Jupitera, Vý-
chod Marsu, Západ Mesiaca a 
Venuše nad Bánovcami 

2. cena — Kiš Milan — Nočná 
búrka nad Štiavnickým pohorím 
(seriál 2 ks) 

3. cena — Igaz Marián — Kon-
junkcia na rannej oblohe 

3. cena — Lauko Peter Ing. —
12. 8. 1986 juhozápadne od Bra-
tislavy 

3. Astronómia je mój koníček 
do 18 rokov 

cena neudelená 
18-25 rokov 
2. cena — Vorlická Miroslava —

V zajetí optiky 
nad 25 rokov 
1. cena — Igaz Marián — 21. sto-

ročie, Kde hladať život?, Kúsok 
doprava 

3. cena — Vorlioký Jiří — Tajem-
ství optické plochy (seriál 5 ks) 

FAREBNĚ DIAPOZITIVY 

1. Astronomické snímky 
do 18 rokov 
1. cena — Cihelka Tomáš — Cas, 

Per, chí a h Per; Del, Sge, Vul, 
Aql; And, Tni, Psc, M 31, M 33; 
Labuť; Východ Býka s Plejá-
dami, Perzeus (seriál 5 ks) 

2. cena — Vomela Petr — Objekty 
na venkově (seriál 4 ks) 

2. cena — Bradáčová Romana —
Kassiopeia; Venuše v konjunkci 
s Měsícem 

3. cena — Dubík Stanislav — Za-
tmenie Mesiaca (seriál 5 ks) 

3. cena — Postava Kamil — Za-
tmění Měsíce (seriál 7 ks) 

18-25 rokov 
1. cena — Kamenský Milan —

Úpiné zatmenie Mesiaca 17. 10. 
1986 

1. cena — Škodu Petr — Halleyova 
kometa nad horami 

2. cena — Čermák Pavel — Sou-
hvězdí Labutě a okolí; Souhvěz-
dí Andromedy a její mlhovina 
M 31; Souhvězdí Persea a okolí 
+ meteor 

3 cena — Juřina Petr — Labuť 
s mlhovinou Severní Amerika 
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Dókazom toho, že počítače 
prenikli i do amatérskej astro-
nomickej fotografie, je séria 
farebných záberov Halleyovej 
kométy, ktorá vznikla spraco-
vaním čiernobielych fotografií. 
Autori využili systém Peri-
color 2000 E na prevod čierno-
bielej škály do farebnej, aby sa 
zvýraznili rozdiely jasnosti 
jednotlivých častí chvosta ko-
méty. S takýmito prácami pro-
pozície sútaže Astrofoto '86 
nepočítali a tak porota dlho 
váhala, čije prípustné do jed-
nej kategórie zaradit aj foto-
grafie, aj diapozitivy. Napokon 
sa uzniesla, že tieto zábery 
sú vhodné na dalšie spracova-
nie, a preto budú (s výnimkou 
prác RNDr. Martina Setváka) 
ocenené v kategórii la. 
Petr Škoda, Český Dub (bore) 
a Jan Moravec, Pardubice (v 
strede) použili ako podklad 
čiernobiele negatívy. Petr Ško-
da exponoval kométu 18. 3. 
1986 (20 min) na ORWO ZUl 
pomocou Tessara 3,5/210, plat-
ňu vyvolal vo Fomadone R 
(25 min.). Jan Moravec použil 
rovnaký objektív i vývojku, 
exponoval na platňu ORWO 
ZPl presne o deň skór. Z plat-
ne urobil fotografiu, ktorú 
viackrát kontaktne prekopí-
roval, čím získal ekvidenzy, 
ktoré napokon spracoval počí-
tačom. RNDr. Martin Setvák, 
Praha (dole) použil iný spósob 
— kométu exponoval na dia-
pozitív Agfachrom R100S (20. 1. 
1986, 30 min.) dalekohTadom 
Maksutov Cassegrain 350/370/ 
/3300, potom diapozitív preko-
píroval na negatívny film na-
pokon počítačom spracoval na 
dva farebné zábery. 



Za dvojicu snímok „Čo znamená 24 hodín pre Me-
siac" (la, lb) získal v skupine najmladších autorov, 
kategória Astronomické snímky, Kamil Herman 
z Košíc. Mesiac fotografoval za okulárom áaleko-
hYadu 63/840 časom 1/10 sekundy na kinofilm ORWO 
20 DIN, ktorý vyvolal vo vývojke Fomal. • Zábery 
Jána Šafářa z Brna (2) vyznačujú sa kvalitným spra-
covaním a peknými námetmi. V kategórii Umelec-
ké a reportážne snímky získal 1. cenu za „Měsíc a 
a mraky". • Galaxie v Androméde si vybral za je-
den z námetov, hodných svojho fotoaparátu Prakti-
ka LB2 s objektívom Sonnar 2,8/200 (10 minútová 
expozícia na Fomapan 30 DIN, Fomal 15 min.) 23 
ročný Libor Šmíd z Plzne (3) a za tento záber získal 



3. cenu v kategórii Astronomické snímky. • Takýto 
fotogenický blesk zachytí iba pohotový fotograf. Po-
darilo sa to Ing. Petrovi Laukovi z Bratislavy, kde 
sa 12. augusta lanského roka naozaj ženili všetci 
čerti. Za tento pekný záber (4) získal v kategórii 
Umeleckých a reportážnych snímoy 3. cenu • I3mlo-
vinu Severná Amerika vyfotografovali František 
Michálek (5) z Považskej Bystrice (3. cena) a Ing. 
Milan Kment (6) z Trutnova (2. cena). František 
Michálek exponoval 20 minút objektívom AS 1,4/100 
± Zenit E na Fortepan 24 DIN, ROD a 2X kopíroval 
na FU-5. Milan Kment použil Tessar 4,5/210, 60 min. 
expozicia, ORWO ZU 21, A03. Oba zábery boli hod-
notené v kategórii Astronomické snímky, starší au-
tori. 





nad 25 rokov 
1. cena — Setvák Martin RNDr. —

M 27 — Dumbbell; Řasové ml-
hoviny v Labuti; Severní Ame-
rika a Pelikán; M 45 — Plejády 
s prihliadnutím na seriál Hal-
leyova kometa 

2. cena — Vnučko Josef — M 17 
— Omega; Protuberance dne 
15. 9. o 11h22m; M 24 v sou-
hvězdí Střelce 

3. cena — Mešter Vladimír — Ju-
piter a jeho mesiace (seriál 2 ks) 

3. cena — Vorlický Jiří — Co Mes-
sier neviděl (seriál 5 ks) 

2. Umelecké a reportážne snímky 
s astronomickým či atmosferic-
kým úkazom 

do 18 rokov 
1. cena — Janeček Vít — Když se 

blýská v letních nocích . . .; Vý-
chod Jupitera nad žďárskou 
hvězdárnou 

2. cena — Bradáčová Romana —
Západ Venuše (s prihliadnutím 
na Slunce se koupe) 

3. cena — Gregor Ivo — Barvy 
večera (seriál 3 ks) 

18-25 rokov 
1. cena — Škoda Petr — Horská 

Luna 
2. cena — Čermák Pavel — Skon-

čil den a nastala noc piná hvězd 
(2. snímka) 

2. cena — Moravec Jan — Slunce 
a sníh (5. snímka) 

3. cena — Tichý Miloš (konjunkce 
Měsíc a Venuše 

3. cena — Urban Jan — Mraky při 
západu Slunce 

nad 25 rokov 
cena neudelená 

3. Astronómia je mój koníček 
do 18 rokov 
3. cena — Janeček Vít — Slunce 

a přístroje astronoma (seriál 3 
ks) 

18-25 rokov 
cena neudelená 

nad 25 rokov 
2. cena — Vnučko Josef — Delfín 
3. cena — Trnka Petr — Starý re-

fraktor 
Cena SZAA 
Slovenský zváz astronómov ama-
térovi rozhodol sa udelif osobitnú 
cenu v hodnote 500,— Kčs za fa-
rebný diapozitív Jozefa Kirdaja —
Dvojitá dúha. 

„Když se blýská v letních nocích ... ̀ Víta 
Janečka zo Žďáru nad Sázavou, expono-
vaný na Fomacolor D20 získal 1. cenu 
v kategórii Umelecké a reportážne snímky. 
Hmlovina v Orione Zdeňka Krušinu z Vla-
šim nebola ocenená porotou. Uverejňuje-
me ju, aby ste mohli posúdit, ako sa za 
posledné roky farebná amatérska foto-
grafia zlepšila. Táto hmlovina sa prvý raz 
objavila na stránkach nášho časopisu v 
čísle 1/83 na zadnej strane obálky, v čísle 
3/86 bola na 1 strane obálky. 

Fotografia 
v astronómii 

RNDr. ELEMIRR CSERE 

S1ová francúzskeho astrofyzika 
Janssena zneli priamo prorocky, 
ked v 80-tych rokoch minulého 
storočia prehlásil, že fotografia sa 
raz stane „zrenicou vedy". 

Avšak prvé pokusy, ktoré urobil 
Daguerre (na popud Aragoa) s fo- 
tografovaním Mesiaca — už v raku 
1840 — priniesli sklamanie. Ťažká 
a drahá postriebrená platňa bola 
málo citlivá, a tak na snímke ne-
bole vidief takmer žiadne podrob-
nosti. Astronomická fotografia zá-
pasila s fažkosfami hlavne preto, 
že platne neboli dosf citlivé, boli 
fažké a drahé, museli sa čerstvo 
pripravif, expozičně doby boli prí-
liš dlhé, a preto bole obtiažne aj 
sledovanie objektu, ktorý sa poma-
ly pohyboval na oblohe, kedže len 
málo dalekohPadov malo v tom 
čase hodinový stroj. A tak fotogra-
fia, so záujmom a nadšením prijatá 
širokou verejnosfou, presadzovala 
sa v astronómii len fažko a pomaly. 

Prví pionieri astrofotografie boli 
za oceánom, v Amerike, kde sa 
ujala Talbotova metóda, ktorá bota 
omnoho jednoduchšia, aj ked nedá-
vala, aspoň spočiatku, také dobré 
výsledky ako daguerrotypia. 

Už v 40-tych rokoch fotografo-
vali Mesiac John Draper a L. M. 
Ruttherford a prvú fotografiu 
hviezdy (Vegy) urobil W. C. Bond 
spolu s Mrs. Whipple v roku 1850. 

Až v roku 1857 fotografuje Bond 
další hviezdny objekt — dvojhviez-
du Alkor a Mizar. Snímku použije 
na meranie zdanlivej vzdialenosti 
oboch zložiek. Ukáže sa, že foto-
grafiou možno dosiahnuf lepšie vý-
sledky, ako meraním cez ďaleko-
hlad. Práca je presnejšia, pohodl-
nejšia a získa sa trvalý záznam. 
Bond zhotovil ešte 62 snímok tejto 
dvojhviezdy a tým zaviedol už 
v 60-tych rokoch minulého storočia 
fotografické pozorovanie dvoj-
hviezd. 

Ešte v tom istom roku sa pokú-
sili Bond a F. L. Whipple urcčovaf 
magnitúdy hviezd fotograficky. 
Výsledky neboli presvedčivé —
ukázalo sa, že fotografická vrstva 
je citlivejšia na modrú a fialovú, 

Fotografický refraktor vatikánskeho observatória v Ríme. V jednom tubuse 
sú dva dalekohYady: pointér (f 3,4 m Q) 23 cm) a astrograf (f 3,4 m, 
QS 34 cm). 
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Máloktorý vynález 19. storočia —
azda len s výnimkou vynálezu že-
leznice a róntgenových lúčov — spó-
sobžl taký velký rozruch v širokej 
verejnosti ako fotografia. 

Písal sa rok 1837, keá sa Daguer-
rovi podaržlo zhotovit prvé, aj keá 
ešte nie dokonalé a trvanlivé snímky, 
ktoré svetlo vykreslilo na medenú 
postržebrenú citlivá platňu. Cesta 
k tomuto vynálezu bola však dlhá; 
trvala niekolko storočí. Pozrime sa na 
tni objavy, ktoré umožnili tento je-
dinečný vynález — dnes už nepostrá-
datelný v živote aj vo vede. 

Prvý objav bola tmavá 
komora — camera obscura 
— ktorú spomina už Roger 
Bacon (okolo roku 1270), 
ale ktorá bola známa aj 
v staroveku (Aristoteles). 
Neskór ju Leonardo da 
Vinei navrhuje ako pomóc-
ku pni štúdiu perspektivy. 

Druhý objav bola šošov-
ka, ktorú Salvino Degli Amati ( Ť 
1317) — ako hlása jeho epitaf na 
cintoríne vo Florencii — použil 
prvýkrát na zhotovenie okuliarov. 
Neskór Giambattista della Porta 
(1560) dal do otvoru temnej komory 
šošovku a tým získal na jej matnici 
omnoho ostrejší a jasnejší obraz. 
Tak vznikol prototyp laterny magiky 
a neskoršej fotokomory. 

Pne fotografiu bol však najdóle-
žitejší tretí objav: norimberský Ze-
kár Johann Henrich Schulze v roku 
1727 zistil, že chlorid stnžeborný je 
citlivý na svetlo — postupne na ňom 
černie. 

Vynález fotogra-
fie však nechal na 
seba čakat ešte 
ďalšie dye storočia 
a vlaže sa s me-
nami troch pnie-
kopníkov. 

Prvým bol Jo-
seph Nicéphore 

Niepce (1765-1833). Za francúzskej 
revolúcie dóstojník, po zranení sa 
vracia do rodného mesta Chalon 
sur Saón, kde od roku 1814 pracuje 
na novom vynáleze. Nakonec vy-
tvorí heliotypiu: na postriebrenej 
doske dostane pomocou asfaltu a 
levandulového oleja obraz predmetu. 
Obraz sice nie je dokonalý, ale takto 
získaný štočok sa ešte donedávna 

zatial' čo ludské oko na žltú a 
oranžovú farbu. Tým sa stáva, že 
oko vidí červenú hviezdu jasnejšie 
ako fotodoska. Ale vel'a záleží aj 
od doby expozície a mých okol-
ností. 

Postupne sa začali vyrábaf dosky 
ortochromatické s citlivosfou po-
dobnou ako ludské oko a dosky 
panchromatické — citlivé aj na 
červenú farbu. Súčasne sa zaviedli 
aj magnitúdy fotografické mp ved-
la magnitúd vizuálnych my — ur-
čených ludským okom. Magnitúdy 
fotovizuálne mpy zase udávali pan-
chromatické dosky. Vzfah medzi 
vizuálnou a fotografickou magnitú-
dou mv mp definoval Pickering 
(v roku 1910) tak, že platí mp = 
= my pre hviezdy typu A0 (Sirius). 
Na kontrolu magnitúd vytvoril 
Pickering tzv. polámu sekvenciu —
súbor hviezd v blízkosti severného 
pólu s presne definovanými mag-
nitúdami (od m = 2 až po m = 20). 
Položil tým základ fotografickej fo-
tometrie, pomocou ktorej je možno 
velmi presne zisfovaf mag-nitúdy 
hviezd fotografickou cestou. Táto 
metóda bola zdokonalená ešte 
v roku 1905, ked K. Schwarzschild 
odvodil závislost medzi asnosfou 
(magnitúdou) hviezdy, dlžkou ex-
pozície a sčernaním emulzie. Tým 
sa fotografická metóda určovania 
magnitúdy hviezd všeobecne udo-
mácnila. 

Aj fotografovanie Slnka sa fažko 
presadzovalo, tu zase pre nadbytok 
svetla. Bolo potrebné zhotovit špe-
ciálne tzv. štrbinové uzávierky 
s dobou expozície okolo 1/1000 se-
kundy. 

Ale už v roku 1845 J. Herschel 
navrhol, aby sa Slnko denne foto-
graficky sledovalo. Dodnes sa za-
choval velmi pekný snímok slneč-
nej koróny, ktorý zhotovil Angelo 
Secchi pri zatmení Slnka ešte 
v roku 1860 (18. júla). 

Najstarší snímok Mesiaca, ktorý 
sa dodnes zachoval, pochádza od 
J. Drapera z roku 1863, bol zhoto-
vený reflektorom objektivu QS 40 
centimetrov. Velmi pekné snímky 
Mesiaca zhotovil už v 80-tych ro-
koch Rutherford. Ale až koncom 
storočia (v roku 1896) sa prikročilo 
k zhotoveniu fotografickej mapy 
Mesiaca, a to na oboch stranách 
oceánu: v Amerike na Lickovej 
hvezdárni bola už po roku vydaná 
mapa Mesiaca: „Lick Observatory 
Atlas of the Moon" (2 Mesiaca 
97,5 cm). Na parížskej hvezdárni 
bol atlas Mesiaca dokončený v roku 
1899 pod názvom „Atlas Photogra-
phique de la Lune". Jeho autormi 
boli M. Loewy a M. Puiseux. V Pra-
he vychádzal v rokoch 1897-1900 
Weinksov fotografický atlas Me-
siaca. Obsahoval 200 zváčšených 
snímok z Lickovho observatória 

Fotografia slnečnej koróny v čase slnečného minima. Snímku exponoval 
Pickering počas úpiného zatmenia Slnka, 1. 1. 1889 vo Willowse, Kalifornia. 
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v jednotnej mierke (2 Mesiaca 
3m). 

Fotografie má veta predností 
pred vizuálnym pozorovaním. U-
možňuje zachytit na jednom zábere 
aj niekoTko stoviek hviezd a získat 
tak trvalý záznam, ktorý móžeme 
odložit a kedykoTvek ho skúmat 
znova. 

Preto už v roku 1865 začal Rut-
herford sústavne fotografovat ob-
lohu refraktorom s ® 27,5 cm-ob-
jektívom (dvojhviezdy od magni-
túdy 9,59. Snímky exponoval vždy 
3 minúty. Tieto snímky sa mohli 
využit jednak na určeme magnitúd 
hviezd, ale aj na určeme ich pres-
nej polohy pomocou mikrometra. 
Tak sa do pozičnej astronómie za-
viedla fotografická metóda, ktorá 
sa ukázala velmi presnou a spo-
Tahlivou. 

Keď sa porovnali dye snímky tej 
istej časti oblohy približne po pol 
roku, bob o možné zistit aj nepatrné 
zmeny polohy hviezd a tým bola 
daná možnost zmerat ich paralaxy. 
Pred zavedením fotografickej me-
tódy bob o známych len asi 20-30 
paralax hviezd, ale do konca sto-
ročia ich počet stúpol na 150 a 
v roku 1935 zásluhou D. GUla, L. 
F. Jenkinsa a predovšetkým F. 

Schlesingera stúpol ich počet na 
10 000 (dnes už poznáme asi 15 000 
paralax hviezd). 

Keď zase porovnáme dye snímky 
tej istej časti oblohy z toho istého 
mesiaca, po niekoTkých desatro-
čiach (aspoň 30-40 rokov), móže-
me určit tzv. vlastný pohyb hviezd. 

Dalším dóležitým odborom, kde 
sa uplatnila fotografia, bola spek-
trografia: registrovanie spektier 
pomocou fotografie. Len u Slnka 
boto takto zaregistrovaných okolo 
20 000 spektrálnych čiar. Podobne 
premeranie spektier desiatok ba aj 
stotisícov hviezd bez fotografické-
'ho zaregistrovania by bolo nad 
Pudské sily, nehovoriac o tom, že 
spektrogram — fotografia spektra 
— nám ukáže aj rozdiely v inten-
zite a tvare čiar. 

Aby sa registrácia spektier u-
rýchlila, navrhol Eduard Charles 
Pickering (1846-1919), už spomí-
naný riaditeT harvardského obser-
vatória (od r. 1870), v roku 1891 
novú metódu, ktorá spočíva v tom, 
že pred objektívom dalekohTadu 
umiestni tzv. objektívový hranol, 
ktorým možno pomocou fotokomo-
ry naraz zachytit spektrá takmer 
všetkých hviezd, ktoré sú v zornom 
poli dalekohYadu, a to všetko za 
pár minút. 

Fotografia slnečnej korány v čase najváčšej slnečnej aktivity. Snímku 
vyhotovil Schorr počas úpiného zatmenla Slnka, 30. augusta 1905 v Souk-
-Ahras v Alžírsku. 

používal v kníhtlači. Na zvýšenie 
ostrosti obrazu použil Niepce clonu 
(ktorú objavil ešte v roku 1565 Be-
nátčan Daniel Barbaro) a dal ju 
za šošovku svoje] kamery. 

Druhým prie-
kopníkom a súčas-
ne aj vynálezcom 
fotografie bol Pa-
rížan Louis Jac-
ques Mendé Da-

. 1852),guerr — 8
1852), póvodne ma-
liar a majitel ob-

lúbenej scény Diorama, ktorú sám 
postavil. Fotografii s¢ venuje od 
roku 1816. Najprv pracuje sám, po-
tom od roku 1826 spolupracuje 
s Niepceom. Prvé úspechy dosžahol 
až po smrti Nžepceho v spomína-
nom roku 1837, kecl donútil svetlo, 
aby vykreslilo trvalý obraz s jem-
nými odtieňmi. Jeho vynález — da-
guerrotypia — fungoval takto: naj-
prv bolo treba medenú postržebrenú 
platňu vystavit pósobeniu jódových 
pár, aby bosa citlivá na svetlo, potom 
platňu vložit namiesto matnice do 
fotokomory a osvetlit ju, čím získal 
latentný obraz, ktorý sa vyvolával 
jódovými parami ¢ ustálil roztokom 
kuchynskej soli. 

Trvale jšiu a lepšiu snímku získal 
Daguerre v nasledujúcom roku tým, 
že kuchynskú sol nahradil tiosíra-
nom sodným, ktorý prvýkrát pripra-
vil John Herschel — fyzik a astro-
nám — syn známeho hvezdára Wil-
liama Herschela. Tým bol vynález 
fotografie na snete! 

Rok 1839 veno-
val Daguerre u-
platneniu svojho 
vynálezu. A mal 
štastie. Dominique 
Francois Arago 
(1786-1853) — ria-
ditel paržžskej 
hvezdárne (od ro-
ku 1830) a člen 
akadémie vied — žhneá pochopil 
velký význam a dóležitost daguerro-
typie pre vedu a pne astronómiu 
zvlášť: veď astronómia — podobne 
ako fotografia — pracuje predo-
všetkým so svetlom. Presadil, že 
vynález bol prijatý Francúzskou 
akadémiou vied (dňa 19. 9. 1839), 
Daguerrovi bolo udelené vyzname-
nanie „Rytier čestnej légie" a čo 
bolo preňho zvlášť dóležité, bola mu 
pržznaná ročná renta 6000 zlatých 
fr¢nkov. Francúzsk¢ akadémia sa 
zachovala gav¢liersky, vynález ne-
dala patentovat, a tak mohol bez-
platne slúžit každému. 

Na návrh dvoch 
astronómov, H. J. 
Mádlera a už spomí-
naného Johana Her-
schela, s¢ neskór vše-
obecne ujal nový ná-
zor — fotografia. 

Najvi čší nedostatok 
nového vynálezu — že 
sa získaný obraz ne-
dal kopírovat — vy-

nešil další pržekopník fotografie 
Henry William Fox Talbot (1800-
1877), rodený Londýnčan, ktorý ne-
závisle na Francúzoch uverejnil svoj 
vynález v roku 1839. Namžesto ko-
vovej platne použil p¢pier navlhčený 
roztokom bromidu strieborného a 
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prilepený na sklenenú dosku. Po 
exponovaní obraz vyvolal roztokom 
kyseliny trieslovej a ustálil ho roz-
tokom tiosíranu sodného. Dostal tak 
negatívny obraz, z ktorého mohol 
urobit lubovolný počet kópií na cit-
livý/ papier. Takto získané obrázky 
bolí už pozitívne. 

Vývoj však 
rýchlo pokračo-
val. 

Niepce de 
Saint Victor 
(synovec vyná-
lezcu Niepceho) 
v roku 1847 na-

hradil (ažkú a drahu postriebrenú 
medenú dosku (veď prvé snímky, 
daguerrotypie, by teraz stáli v na-
šich peniazoch 500-600 Kčs!) skle-
nenou platňou, pričom na fixovanie 
citlivej vrstvy používal čerstvo pri-
pravenú emulziu z vaječného bielku, 
ktorú — pretože sa rýchlo kazila 
— nahradil roku 1851 Škót Frederic 
Scott Archer kolódiom. 

Všetky doteraz spo-
mžnané platne bolí 
používané v „mok-
rom" stave: museli 
byt pripravené, alebo 
aspoň nie staršie ako 
pár dní. Bota to pre 
fotografa velká zá(až. 
Prípravné práce holi 
zdlhavé a složité vy-
žadovali velkú zruč-
nost a odborné zna-
losti. Fotograf nosil so 
sebou, keá pracoval 
v teréne, celé labora-
tórium, pričom už sa-
motná kamera bota 
často velmi objemná a fažká. Nie 
div, že na foto grafovanie alpských 
velilcánov bolo treba celú výpravu 
nosičov! 

Podstatné zdokonalenie preto zna-
menal vynález lekára Richarda Le-
cha Maddoxa (1816-1902) z roku 
1871, ktorý nahradil kolódium žela-
tinou a tak dostal tzv. „suchú" plat-
ňu vyrá band továrensky, takže od 
roku 1879 holi už takéto platne bežne 
v predaji. 

Z ďalších novž-
niek spomeňme už 
len vynález Hanni-
bala Goodwin 
(1827-1900), ktorý 
si dal patentovat 
svitkový film (v 
roku 1887) — ne-
postrádatelný v ki-
nematografii a v 
modernej fotogra-
f ii. 

Dóležitou sú-
čiastkou fotogra-
fžckého pržstroja je 

aj jeho optika. Uveďme aspoň šžro-
kouhlý fotografický tzv. portrétny 
objektív, ktorý vypočítal slovenský 
fyzik a profesor na viedenskej uni-
verzite Jozef Petzval (1807-1891) —
rodák zo Spišskej Belej. Svoje vý-
počty odovzdal však rakúskemu pod-
nikatelovi Voigtliinderovi, ktorý si 
ich privlastnil a dlhé roky využíval 
ako úspešný výrobca fotoprístrojov. 

Vďaka tejto metóde bolo možné 
na harvardskej hvezdárni vytvorit 
za šest rokov katalóg spektier 
225 000 hviezd! Je to známy fun-
damentálny Henry Draper Cata-
logue of Stars (v rokoch 1918-
1924). 

Ako vieme, spektrá hviezd majú 
zakódované mnohé informácie 
o hviezdach, tak napríklad údaje 
o ich chemickom zložení, teplote, 
hustote, magnetickom poli, o ich 
radiálnych rýchlostiaoh a mnoho 
dalších. 

Radiálny pohyb hviezd je možno 

Ukážka z Atlas Photographique de la Lune, vyda-
ného v Paríži v roku 1897. Fotografia je urobená 
v Coudé ohnisku dalekohPadu parížskej hvezdárne, 
jej autorom je Loewy. Na obrázku sú ref azce Ape-
nín a Alp a kráter Archimedes. 

zistit <na základe princípu, ktorý 
objavil v r. 1842 Johann Christian 
Doppler (1803-1853), profesor 
pražskej vysekej školy. Z Dopple-
rovho princípu vyplýva, 'ako to 
formuloval Ernst Mach (1836-
1916), profesor pražskej univerzity, 
posun spektrálnych čiar pri radiál-
nom pohybe hviezd. 

Prvé fotografické merania tohto 
posunu, a to s dobrými výsledka-
mi, urobil — práve pred 100 rokmi 
— H. C. Vogel, riaditeP astrofyzi-
kálneho observatória v Potsdame, 
na najjasnejších hviezdach oblohy 
(Sírius, Prokyon, Arktur, Rigel a 
i.). Keď neskór na tieto merania 
použil objektívový hranol, dali sa 
radiálne rýchlosti na základe fo-
tografických snímek rýchlo a po-
hodlne merat. 

Avšak sústavná a pravidelná 
prehliadka oblohy sa zaviedla až 
vtedy, ked Max Wolf (1863-1932), 
zakladatel' hvezdárne na KBnig-
stuhl pri Heidelbergu, kde dlhé 
roky bol univerzitným profesorem 
astronómie, použil, taktiež v roku 
1887 — teda pred 100 rokmi — ši-
rokouhlý objektív, tzv. aplanát. 
Bol podobný Petzvalovmu portrét-
nemu objektívu a umožňoval za-
chytit pomerne široké pole hviezd-
nej oblohy. Výsledok sa ihned uká-
zal v počte novoobjavených plané-
tiek. Do 70-tych rokov minulého 

storočia bole zná-
mych len asi 80 pla-
nétiek (prvá, Ceres, 
bola objavená roku 
1800), do konta sto-
ročia stúpol ich po-
čet na 300 a za ďal-
ších 30 rokov pre-
kročil tisícku. Sám 
Wolf ich objavil 233. 
V poslednej dobe 
dosahuje velmi pek-
né výsledky na tom-
to poli náš popredný 
astronóm doc. Anto-
nín Mrkos, ktorý so 
svojimi spolupracov-
níkmi na pozorova-
teTni na Kleti obja-
vil už niekoPko sto 
planétiek. 

Avšak fotografia 
prekonala všetky o-
čakávania pri foto- 
grafovaní hmlovín, 
hviezdokóp a mých 
plošných objektov, 
vrátane povrchu nie-
ktorých planét. Už 
pri prvých fotogra-
fiách hmlovín sa u-
kázali prednosti tej-
to metódy. Foto-
grafia — na rozdiel 
od Yudského oka —
má schopnost hro-
madit fotóny dopa-
dajúce na citlivú 
vrstvu, a tak vy-

kreslit obraz s toTkými jemnými 
podrobnostami, ktoré oko nikdy 
nedokáže rozeznat. Okrem toho je 
fotografia na rozdiel od kresby 
objektívnym záznamem. 

Fotografickou metódou bole 
možné zaregistrovat mnoho tisíc 
objektov, ktoré astronómovia pred-
tým nikdy nepozorovali a s takými 
podrobnostami, ktoré ludskému 
oku unikali. Navyše pri fotogra-
fovaní hviezd kamera zachytí as-
poň o 2-3 magnitúdy slabšie 
hviezdy, ako móže postrehnút Pud-
ské oko, čím sa pozorovateYný 
svet hviezd značne rozšíril. 

Fotografia priniesla pokrok aj 
v oblasti objavovania, pozorovania 
a výskumu komét. 

Velký pokrok v astronomickej 
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Spektroheliografická snímka povrchu Sluka so slneč-
nými škvrnami a fakulami. Autor snímky, Hale, ju 
vyhotovil 25. júna 1892. 

fotografii sa prejavil aj v odbor- 
nej literatúre. Medzi prvými kni-
hami o astrofotografii je aj dielo 
známeho astronóma a zakladatePa 
hvezdárne v Starej Ďale (v dneš- 
nom Hurbanove) Mikuláša Kon- 
koly-Thegeho, ktorý vydal — prá- 
ve pred 100 rokmi — knihu 
„Praktische Anleitung zur Him- 
melsphotographie" (praktický ná-
vod k fotografovaniu oblohy), kde 

Spektrograf Astrofyzikálneho 
dame. 

observatória v Pots-

Fotografia povrchu Sluka vyhotovená v greenwichskej 
hvezdárni 8. júla 1892. Na snímke jasne vidíme slnečné 
škvrny a fakule. 

popisuje prístroje, pomócky a me-
tódy astrofotografie. Je známe, 
že hvezdáreň v Starej Ďale (dnes 
Hurbanovo) bola známym praco-
viskom, kde sa už pred storočím 
pestovala astrofotografia s výbor-
nými výsledkami. 

Rok 1887 je památný 'aj tým, že 
vtedy sa uskutočnila prvá parížska 
konferencia o medzinárodnej spo-
lupráci pri zhotovení fotografic-

kého atlasu oblohy. 
K spolupráci sa pri-
hlásilo 20 observa-
tórií. Každému bok 
pridelená časí oblo-
hy tak, aby sa ob-
siahlo celé hviezdne 
nebo. Pre všetkých 
bol určený jednotný 
postup, rovnaký ob-
jektív (QS 34 cm) 
s rovnakým ohnis-
kom (343 cm), takže 
dlžka 1 mm na 
snímke zodpovedala 
jednej oblúkovej mi- 
núte na oblohe. Kaž-
dá z 2200 snímok Zo-

brazovala pole o roz- 
meroch 2 X 2 stupne 
s celkovým počtom 
30 miliónov hviezd. 
Znamenala trvalé ví- 
íazstva fotografie v 
astronómii. 

V 20-tych rokoch 
nášho storočia Ed-
win P. Hubble (1889 
—1953) a M. L. Hu-
mason sústavne skú- 
mali a fotografovali 
na vtedy nedávno 
(v roku 1917) do- 
končenom „100-pa1-

covom" (=cca 250 cm) ďalekohTa-
de na Mount Wilsone mimogalak-
tické sústavy hviezd. Najdóleži-
tejší výsledok týchto prát boto 
zistenie, že červený posun spekt-
rálnych čiar vzdialených galaxií 
je úmerný ich vzdialenosti, čo 
vysvetlil na základe Dopplerovho 
princípu ako rozpínanie vesmíru. 

Na observatóriu na Palomar 
Moutain, známom svojím Haleo-
vým dalekohPadom « 500 cm) 
je postavená ,aj velká Schmidtova 
komora s priemerom hlavného 
zrkadla 180 cm. Týmto daleko-
hPadom bol zhotovený v 50-tych 
rokoch fotografický atlas oblohy 
severne od deklinácie 30° celkove 
na 1870 platniach. Každá snímka 
zobrazuje pole 7 X 7 stupňov, pri-
čom každá časí oblohy je snímko-
vaná v dvoch farbách : expozície 
v modrej farbe trvali 30 minút, 
expozície v červenej farbe jednu 
hodinu. Formát dosiek je 36 X 36 
centimetrov. Atlas — Palomar 
Observatory Survey — bol do-
končený v roku 1959 a vydaný 
tlačou. 

* $ 

* 

Zlatý vek fotografie pomaly kon-
čí. Doba počítačov a kozmických 
letov priniesla overa presnejšie me-
tódy detekcie svetla, ktoré k nám 
prichádza zo vzdialených hviezd. 
Nastupuje fotometria, kamery CCD 
a výsledný obraz kreslí počítač. 
Napriek tomu, však fotografia 
ešte dlho zostane základným a ver-
ným pomocníkom astronómie —
pohodlným a prístupným — ktorý 
zachová objektívny záznam množ-
stvá zaujímavých dejov na oblohe. 
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BľÚseaie 
astľOflanhicl(ých 
žrkaUiel 

RNDr. VLADIMfR PŘIBYL 

Jemný výbrus 

Na jemné brúsenie používame bru-
sivá označené písmenom „M". Na 
toto brusivo prechádzame vtedy, kecl 
je štruktúra zrkadla taká jemná, že 
ju móžeme posudzovat len pomocou 
silnejšej lupy. Fri jemnom brúsení 
musí brusič pracovat už oveTa opatr-
nejšie a musí sa vyvarovat akého-
koTvek znečistenia brúsnej plochy. 
Začiatočníkovi sa neraz začnú na 
ploche objavovat škrabance — ryhy, 
spósobené zmarni váčšej hrubosti. 
Príčin móže byt niekolko: 
— brusivo boto nevhodne skladova-

né 
— brusivo boto nedostatočne vytrie-

dené a obsahuje hrubšie zložky 
— medzi brúsne plochy sa dostala 

nečistota. 
Brusivo zásadne skladujeme v 

uzatváratelných nádobách. Nie je 
vhodné prekrývat nádoby igelitom 
a omotat ho špagátom, či gumičkou. 
Najvhodnejšie sú nádoby od liekov, 
pre hrubšie brusivo, ktorého je viac, 
mažeme použit aj nádoby od detskej 
výživy. Brusivo „M" by sme malí 
skladovat oddelene. Ak máme dosta-
tok miesta, tak hrubé brusivo na 
nižšej poličke, ako jemné. Napriek 
tomu sa v jemnom brusive móžu 
objavit hrubšie zrná, ktoré mažu 
brúsnu plochu poškrabat. Tomuto 
nebezpečiu sa mažeme vyhnút tak, 
že časí brusiva odsypeme do menšej 
nádoby a dolejeme do nej vodu tak, 
aby presahovala brusivo aspoň o 5 
milimetrov. Potom brusivo dólkadne 
premiešame a necháme sedimento-
vat. Usadené brusivo naberáme ma-
lou tyčinkou iba z povrchu. Ak sa 
nám už brusivo míňa, je lepšie roz-
robit ďalšie. Takto by sme mali na-
rábat so všetkými jemnými brusiva-
mi (od M15). 

Medzi brúsne plochy sa móže 
dostat aj cudzia nečistota. Býva to 
váčšinou nečistota zo stolčeka alebo 
odevu. Stáva sa však, že sa odštiepi 
okraj zrkadla alebo podložky. Preto 
je vhodné pred jemným výbrusom 
opat opravit fazetu zrkadla i sklenej 
podložky. 

Fred brúsením jemným brusivom 
by mala byt plocha celkom homo-
génna, bez , zápraskov a lastúriek, 
rovnako jemnozrnná na kraji a v 

strede. Ak má zrkadlo jemnozrnnej-
šiu štruktúru pni okraji, brúsime 
dlhšími tahmi, ktoré viac uberajú 
hmotu zo stredu zrkadla a naopak: 
ak je jemnozrnnejší stred, skrátime 
tahy i za cenu, že budú dlhé len 
1 cm. Kým sa nám nepodarí vybrúsit 
rovnomernú štruktúru povrchu zr-
kadla, nemá zmysel pokračovat jem-
nejšími brusivami. V opačnom pni-
pade by sme neboli schopní v reál-
nom čase dokonale vyleštit zrkadlo. 

Brusivo nanášame len na dokonale 
čistú a suchú podložku. Ak máme 
uschované brusivo pod vodou, pre-
nesieme tyčinkou 5-10 kvapiek na 
podložku a pridáme rovnaké množ-
stvo vody. Brusivo nanášame viac 
ku stredu. Zrkadlo kladieme opatrne 
na podložku, až dosadne na celú 
plochu, pritom ho stále nadTahču-
jeme rukou. Kvapóčky brusiva a 
vody sa rozprestrú po celej ploche. 
Po dosadnutí zrkadla na podložku 
urobíme opatrne (nezabúdajme na 
naďYahčovanie) dlhý tah a počúva-
me, či nepočujeme podozrivý zvuk, 
ktorý móže vyvolat zrno váčšej vel-
kosti. V tomto prípade všetko dó-
kladne poumývame a opat nanesie-
me nové brusivo. Brusiva nedávame 
veta, aj tak by sa vyplavilo mimo 
zrkadla. Ak brusivo neškrípe, uro-
bíme niekoYko dlhších krúživýc ta-
hov, ktorými vytlačíme váčšie bub-
linky a potom pokračujeme zhruba 
štvrtinovými až polovičnými tahmi. 
Každým brusivom brúsime aspoň 
jednu hodinu. Potom skntrolujeme 
štruktúru povrchu. Ak sa nám zdá 
vyhovujúca, nanesieme brusivo rov-
nakej hrubosti a po niekoYkonásob-
nom prisypaní (2-3 X) brúsime naj-
menej pol hodiny, pričom podIa 
potreby pridávame len vodu. Tak sa 
brusivo lepšie drví a stáva sa jem-
nejším. Ak by sa stalo, že zrkadlo 
sa začne ,na podložke zadrhávat 
i napriek tomu, že sme pridali vodu, 
znamená to, že brusivo sa úpine 
rozdrvilo, alebo, čo je častejší prí-
pad, vyplavilo sa von. V takom prí-
pade radšej prestaneme brúsit, aby 
sme zní žili nebezpečenstvo poškra-
bania. 

Pni brúsení brusivom M7 už ani 
pod desatnásobne zváčšujúcou lupou 
štruktúru zrkadla nevidíme. Vtedy 
móžeme použit jednoduchý okulár 
alebo mikroskop avšak obmedzíme sa 
na hladanie škrabancov, na ktoré lu-
pa ešte stačí. Ak sa nám náhodou po-
darí plochu poškrabat a škrabanec je 
tak hlboký, že by sme ho pri dalšom 
brúsení neodstránili, vrátime sa rad-
šej k hrubšiemu brusivu (niekedy 
až o 3 stupne hrubšiemu) a brúsime 
tak dlho, pokým škrabanec nezmizne. 
Fri brúsení plavenými brusivami, 
ktoré pni používaní radšej nepre-
miešame, postupujeme rovnako, ako 
pni brusivách rady M. Posledné bru-
sivo, ktoré máme k dispozícii, pri-
dávame približne 30 minút a potom 
brúsime čo najdlhšie len s pnidáva-

ním vody. (Minimálne pol hodiny, 
najlepšie čelú hodinu.) Vodu pri-
dávame len v prípade potreby a 
vtedy kvapneme na okraj plochy 
len jedinú kvapóčku, ktorú krúživým 
pohybom rozprestrieme po celej plo-
che. Nikdy nezdvíhame zrkadlo 
z podložky. Po takto ukončenom 
brúsení by sme cez zrkadlo mali 
vidiet všetky výrazné detaily za zr-
kadlom. 

Nie je brusivo ako brusivo. Na 
základe dlhoročných skúseností z kur-
zov brúsenia v Rokycanoch odporú-
čame založit dokumentáciu brúsenia. 
Brusivá, ktoré distribuuje hvezdáreň 
v Rokycanoch (výrobca je v Be-
nátkach nad Jizerou), majú nie velmi 
spobahlivú zložku M5, ktorá vytvára 
hrubší povrch než M10, pri niekto-
ných sklách až M15. Brusivo M5 však 
prudšie uberá. 

Leštiaca podložka 
Ten, "kto úspešne skončil jemný 

výbrus, móže začat s leštením. Na 
leštenie potrebujeme špeciálnu pod-
ložku, ktorú si móžeme pripravit 
i počas brúsenia. Na leštenie potre-
bujeme podložku podIa možnosti inú 
než tú, na ktorej brúsime. Móžeme 
si ju urobit podobne, ako podložku 
brúsnu, alebo si ju odlejeme z be-
tónu. Podložku na leštenie musíme 
dékladne napustit lakom alebo smo-
lou, aby nenasakovala vodu. Pod-
ložka musí mat rovnaký priemer 
ako zrkadlo. 

Na takto upravenú podložku na-
nesieme vrstvu leštiacej smoly. Po-
užívame špeciálnu optickú smolu, 
bežný asfalt alebo obuvnícku smolu 
(domáce potreby). Na úpravu tvrdosti 
používame včelí vosk (predajne pne 
včelárov) a kolofóniu (drogérie). 
Smolu pred naliatím na podložku 
musíme upravit na potrebnú tvrdost. 
Do nádoby dáme kúsky tvrdšej smoly 
a pridáme celý plátok vosku. Potom 
nádobu pomaly zohrievame, nedo-
pustíme však, aby smola začala vriet. 
Po dókladnom rozpustení a premie-
šaní komponentov kvapneme trochu 
smoly na papier a necháme vychlad-
nút. Tvrdost skúsime tak, že váhou 
predlaktia zarývame asi 10 sekúnd 
necht do vychladnutej podložky. 
Necht by mal na nej zanechat ne-
patrný veyp. V prípade, že smo-
la je príliš mákká, pridáme tro-
chu kolofónie, ak je smola prí-
liš tvrdá, zmäkčíme ju včelím 
voskom. Tak dosiahneme optimálnu 
tvrdost leštiacej podložky. Niekedy 
sa odporúča riedit smolu terpentí-
nom, lenže terpentín po čase vyprchá, 
podložka sa stane tvrdšou a naučené 
figuračné tahy niekedy prestanú fun-
govat. Všeobecne platí, že čím je 
podložka tvrdšia, tým lepšie drží 
tvar a nezačína hned od začiatku pa-
rabolizovat, ale výsledok sa nikdy 
nedá dopredu odhadnút. To, ako nám 
podložka bude leštit, či prípadne 
neuhodne deformovat tvar plochy, 
záleží však nielen od jej tvrdosti, ale 
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aj od jej zloženia, teploty prostredia 
a tvrdosti brúsneho skla. 

V čase, keá sa nám zohrieva smola, 
vytvoríme si z pauzovacieho papiera, 
lepenky alebo mastného papiera oko-
lo podložky 5 mm vysokú ohrádku. 
Podklad, kam budeme liat smolu, 
potrieme terpentínom, aby smola lep-
šie priTnula. Do takto pripravenej 
formy nalejeme smolu až po vrch 
ohrádky, a tú zasa po vychladnutí 
smoly navlhčíme a odstránime. 

Do takto pripravenej podložky mu-
síme otlačit vybrúsené zrkadlo. Na 
smolu položíme kruh pauzovacieho 
papiera, alebo ešte lepšie tenký igelit 
(igelit je zvlášf vhodný pre zrkadlá 
s velkým prehlbením). Priložíme 
zrkadlo a zatažfine. Podložka začína 
pomaly, smerom od okrajov, kopí= 
rovat tvar zrkadla. Ak je podložka 
príliš tvrdá, musíme usadanie zrkadla 
urýchlit. Zrkadlo položíme do šir-
šieho hrnca s teplou vodou na kláti-
ky. Brúsenú plochu obrátime hore a 
dbáme, aby sklo neležalo na dne 
nádoby. Potom vodu i zrkadlo po-
maly zahrievame až dovtedy, kým 
ešte bez rizika popálenia móžeme 
nechránenou rukou vybrat zrkadlo 
von. Po vybrati zrkadlo opatrne osu-
šíme a položíme na podložku. Nahrie-
vanie zrkadla opakujeme , dovtedy, 
kým nesadne celou plochou na pod-
ložku. Ak pracujeme v lete, stačí 
podložku so zrkadlom položit na 
priame slnko, alebo nahrievat infra-
žiaričom. 
Do takto pripravenej podložky vy-

režeme drážky, aby sa vytvorili štvor-
čeky úmerné priemeru zrkadla. Pri 
pniemere 150 mm je optimálny roz-
mer štvorčekov 25 X 25 mm. Postu-
pujeme takto: na leštiacu podložku 
si ihlou narysujeme deliace čiary tak, 
aby žiadna nešla cez stred zrkadla. 
Pozor, ani stred štvorčeka nesmie byt 
totožný so stredom zrkadla (10). Zá-
rezy prerežeme 2 mm hrubým pási-
kom plechu, ktorý nahrievame nad 
varičom. Po každom záreze zotrieme 
z plechu prebytočnú smolu do pa-
piera a režeme áalej, kým plech ne-
vychladne. Optimálne nahriaty plech 

pomerne Iahko reže drážky, ktoré sa 
po prereaaní opátovne nezalievajú. 
Drážky móžeme rezat aj mierne 
upraveným hrotom transformátoro-
vej pájkovačky. Po nadrážkovaní 
celej podložky ešte zrazíme hrany 
podložky,°ktoré prečnievajú cez prie-
mer zrkadla a vytvoríme fazetu (obr. 
11). Po vyrezaní drážok musíme pod-
ložku opat naformovat. Ak sa nám 
drážky zalejú, prerežeme ich a opat 
lisujeme. 

Na leštenie používame leštiacu čer-
veň (rouge) — jemne mletý hematit 
Fe2O3. Je to tmavočervený prášok, 
s ktorým musíme opatrne pracovat, 
pretože velmi dobre farbí a nedá sa 
vyprat. Iné leštidlo je oxid ceričitý 
(cerox) — CeO2. Má svetloružovú 
alebo svetlozelenú farbu, nefarbí, a 
leští ovela rýchlejšie, než rouge. Po-
trebujeme však ovela tvrdšiu pod-
ložku. Leštivo pred použitím propla-
víme ako jemné brusivo a necháme 
asi 1 minútu sedimentovat. 

Na sformovanú podložku nakvap-
káme, na každú pléšku zvlášt, kvap-
ku leštidla, do drážok potom nakvap-
káme vodu a položíme zrkadlo. Krú-
živým pohybom, bez tlačenia, rozo-
trieme leštidlo po celej ploche. Potom 
necháme zrkadlo sadat na podložku 
vlastnou váhou asi 1-2 hodiny. Po 
každých desiatich minútach pootočí-
me zrkadlom, aby sa neprilepilo na 
podložku. Ak sa i napriek tomu pni-
lepí, dáme ho do chladničky a ne-
cháme podchladit. Potom stačí jemne 
klepnút do podložky (nie do zrkadla) 
a zrkadlo odskočí. Ak máme takto 
sformovanú podložku, móžeme pni-
kročit k lešteniu. 

Leštenie 

Základné deje prebiehajúce pni brú- 
sení a leštení sa od seba diametrálne 
odlišujú. Zatial čo pri brúsení sa me-
chanickým pósobením brúsnych zřn 
vytvára vrstva podpovrchových zá- 
praskov a vrchného drsného reliéfu, 
prebieha leštenie ako nepretržité po-
stupné snímanie reliéf nej vrstvy 
brúsneho skla. Najprv sa snímajú 

Obr. 10 

vrcholky reliéfnej vrstvy a potom 
áalším leštením sa opracováva stále 
vačšia plocha. Napomáha tomu aj 
tvar smolnej podložky. Úlohou leš-
tenia je odstránit vrstvu skla až po 
najhlbšie záprasky, vytvorené pováč-
šine naj hrubším brusivom. 

Vždy pred začatím preleštovania 
nakvapkáme na podložku leštivo a 
položíme naň aspoň na 15 minút 
zrkadlo. Tak uchránime podložku 
pred samovolnou deformáciou. Lešte-
nie začíname tretinovými fahmi cez 
stred. Tahy by mali byt čo najpravi-
delnejšie, nemali by sme ich skraco-
vat ani predlžovat. Až leštením vy-
tvárame tú pravú optickú plochu, 
leštením ju však móžeme aj velmi 
Iahko pokazit. Stáva sa, že zrkadlo 
silnejšie prdne na podložku. Prilnu-
tie spésobuje najčastejšie zle sformo-
vaný, mierne zdvihnutý okraj podlož-
ky. Táto závada sa zváčša po nie-
koIkých minútach leštenia odstráni 
sama. Leštíme nepretržite aspoň 
1 hodinu. Potom sa pozrieme, či sa 
zrkadlo spriehIadňuje. Priehladnost 
by mala byt všade rovnaká, ale aj 
keá nie je, pokračujeme v leštení 
tretinovými tahmi. V prípade, že by 
sa stred alebo okraj zrkadla vébec 
neleštil, naformujeme opat podložku. 
Až keá získame celú plochu dostatoč-
ne priehYadnú a zrkadlo nám začína 
odrážat svetlo, móžeme urobit optic-
ký test. Tento okamih nastáva spra-
vidla po 3-5 hodinách leštenia. Test 
nám ukáže, aký má plocha tvar, 
či máme tahy upravit, alebo nie. 
Leštíme dovtedy, kým je odrazná 
plocha dok'nale lesklá a až potom 
pristupujeme k záverečnej figurácii 
plochy požadovaného tvaru. Celková 
doba leštenia vrátane figurácie sa 
pohybuje okolo 6-10 hodín, u vdč-
ších priemerov i dvakrát tak dlho. 

(Pokračovanie) 

Opravte si 
V Kozmose 1. 1987 sa nám v člán-
ku Brúsenie astronomickej optiky 
(na strane 25) stratila odmocnina. 
Vzorec má správne zniet _ 

hi = R — 1/R2 — di2/4, 

Obr. 11 

I~
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■ SKUPINA ANGLICKÝCH A 
AMERICKÝCH ASTRONOMOY ob-
javila najvzdialenejší objekt zo 
všetkých kedykolvek pozorovaných 
vo vesmíre. C. Hazard, R. McMahon 
a W. Sargent pomocou 5 m ďaleko-
hTadu observatória na Palomar 
Mountain pri použití špeciálnej fo-
tografickej emulzie citlivej na in-
fračervené žiarenie zistili, že čer-
vený posun kvazaru QSO 1208 ± 
± 1011 je 3,8, čo je o 0,02 viac ako 
červený posun 3,78 kvazaru PKS 
2000-330, ktorý bol dosial naj-
vzdialenejším známym kvazarom. 
Autori sú presvedčení, že tým istým 
zariadením bude možné objaviť ešte 
vzdialenejšie kvazary s červeným 
posunom až do 4,2. 
■ VYNESENIE SATELITU COBE 
na obežnú dráhu okolo Zeme patrí 
k tým projektom NASA, ktoré ha-
vária raketoplánu Challenger od-
dialila. Satelit COBE (Cosmic Back-
ground Explorer) bude z obežnej 
dráhy okolo Zeme skúmať žiarenie 
kozmického pozadia s cielom získať 
nové poznatky e big bangu, kto-
rým pred 15 miliardami rokov vzni-
kol náš vesmír. COBE mal byť 
póvodne na obežnú dráhu, syn-
chrónnu so Slnkom, vynesený ra-
ketoplánom Challenger. Po havárii 
raketoplánu sa našlo náhradné rie-
šenie: COBE na obežnú dráhu okolo 
Zeme, do výšky 900 km, vynesie 
raketa Delta. Toto rozhodnutie si 
však vynútilo zníženie váhy satelitu 
z 5200 na 2500 kg a skrátenie jeho 
dlžky zo 4,5 m na 2,4 m. Zníženie 
hmotnosti a zmena dížky si vynú-
tili úpine nový dizajn. Zmení sa 
nastavenie slnečných antén, tepel-
ného štítu a rozličných detektorov 
mikrovinného žiarenia. COBE vy-
pustia zo základne Vandenberg Air 
Force v Kalifornii začiatkom roku 
1989. 
■ ZAČIATKOM BUDÚCEHO DE-
SAŤROČIA vypustí NASA sondu 
Mars Observer. Sonda vážiaca 2300 
kg bude dva roky krúžiť okolo 
Marsu a skúmať planétu pomocou 
celého radu vedeckých prístrojov. 
Kvóli tejto misii sa vyvíja osobitná 
pohonná jednotka, ktorú spolu so 
sondou bude mócť vyniesť na obež-
nú dráhu okolo Zeme buď raketo-
plán alebo raketa Titan. Názov po-
honnej jednotky, Transfer Orbit 
Stage (TOS) prezrádza, že sa na 
obežnej dráhe od nosiča oddelí a 
vlastným pohonom urýchli sondu 
na cestu k Marsu. Pohonná jednot-
ka TOS je najnovším modelom 
osobitného druhu pohonných jed-
notiek: PAM (Payload Assist Mo-
dul) sa používa na posúvanie róz-
nych nákladov na vyššie obežné 
dráhy okolo Zeme. Dvojstupňový 
IUS (Inertial Upper Stage) vyvi-
nuli na prepravu špeciálnych sond 
ku vzdialenejším objektom slnečnej 
sústavy. TOS je dlhý 3,7 m a váži 
12 ton. 

NIEKOL'KO POSTREHOV K TRETEJ CELOSLOVENSKEJ 
SÚŤALI DIAPASIEM V HURBANOVE 

Projektory 
dobývajú 
kozmos 

rčasf na vlaňajšej hurbanovskej 
súfaži astronomických a kozmo-
nautických diaprogramov 13. no-
vembra 1986 nebola stopercentná. 
V prvej kategórii (programy kraj-
ských hvezdární) boli ocenení všet-
ci súfažiaci, pričom tretiu cenu ne-
bob o komu udelif. Služobné auto 
Astronomického úseku PKO sa ces-
tou do Mekky slovenskej astronó-
mie pokazilo, preto doktorka Maš-
tenová premietala svoje pásmo až 
večer, po vyhlásení výsledkov. 
V druhej kategórii, kde súfažili 
okresné Iudové hvezdárne (vífazi 
krajských kál) neprišli Humenča-
nia a Bystričania so svojimi vífaz-
nými pásmami. Nepochopitelný bol 
aj nezáujem posádok nesúfažia-
cich hvezdární. Možnosf porovnaf 
svoje práce s prácami najlepších sa 
nevyskytne tak často, rovnako prí-
ležitosf podiskutovaf si o problé-
moch tvorby, výberu tém, kvalit-
nej obrazovej a zvukovej repro-
dukcie, či prípadnej výmeny. Ú-
pine zarážajúoa bola ignorácia sú-
fažiacich, ktorí po premietnutí 
svojho pásma zbalili „rekestíš" a 
odcestovali domov. Vyhlásenie vý-
sledkov a výtvory konkurencie ich 
nezaujímali. Na ich ospravedlne-
nie však treba pripomenúf, že hur-
banovská súfaž diaprogramov koli-
dovala s prechodom Merkúra po-
pred slnečný kotúč. Prízemná hmla 
okolo Hurbanova ranné pozorova-
nie tohto pomerne vzáoneho úkazu 
znemožnila. Bystričania na Var-
tovke však Merkúr nielen pozoro-
vali, ale aj vyfotografovali. Pouče-
nie: termíny významných celoslo-
venských akcií astrpnómov amaté-
rov by v budúcnosti nemali kolido-
vat s úkazmi, ktoré každý najrad-
šej pozoruje na svojej hvezdárni. 

V tmavej premietacej sále sedelo 
napokon nepočetné, lakonické pub-
likum. Súfažiaci diváci sledovali 
diaprogrmmy konkurencie nezú-
častnene. Iba občas zaševelili z tmy 
brumendá polozrozumitePnej kri-
tiky. Diskusie prepukali až v ku-
loároch: poslucháčovi nezatažené-
mu skupinovým záujmom sa však 

zdalo, že jednotlivým minikolektí-
vom sa najlepšie páčil .najmá ten 
ich vlastný program. Niektorým 
oprávnene. Diaprogram z Rimav-
skej Soboty bol z hladiska všet-
kých kritérií na moderné video-
pásmo najlepší: obrazová zložka 
čerpala z neznámych, neošúcha-
ných, ale velmi pósobivých obra-
zov. Komentár obrazy nepopisoval, 
ale spolu s hudbou a obrazom vy-
tváral novú, mnohostrannejšiu in-
formáciu. Autorom, manželom Ra-
pavým, sa podarilo vytvorif pás-
mo, ktoré v rámci slovenskej astro-
nomickej obce bez preháňania 
móžeme nazvaf pásmo druhej ge-
nerácie. Premyslený, dósledne rea-
lizovaný scenár nebol iba verti-
kálnou chronológiou Iudských de-
jín, ale najmá vydarenou dialektic-
kou interpretáciou údelu i mož-
ností Iudského rodu v protirečivom, 
ale poznatePnom, Iudskom, antro-
pickom vesmíre. Svetonázorová 
hodnota tohto pásma pne náročnej-
ších, premýšlavých návštevníkov 
Iudovej hvezdárne nic je v omie-
Ianí večných právd, ale najmá 
v jednote racionálneho a emocio-
nálneho vyjadrenia súvislostí Iud-
skej existencie. Porota nedocenila, 
že práve videopásmo z Rimavskej 
Soboty stvárnilo tému súfaže —
dobýjanie kozmu — najinvenčnej-
šie (a podla mójho názoru i naj-
účinnejšie) a po krátkej polemike 
vyhlásila toto poradie: 

Kategória A: 

1. KHaP v Prešove za pásmo Ces-
ty do kozmu 

2. KH v Hlohovci za pásmo Mier 
tejto planéte 

Kategória B: 

1. Pozorovatelňa v Handlovej za 
pásmo Kozmonautika 

2.OL'H v Žiari nad Hronom za 
pásmo Dominika nad planétou 

3.OLH v Rožňave za pásmo Človek 
vo vesmíre a OOS v Nitre za 
pásmo Dobývanie kozmu. 

Nemá hádam význam rozoberaf 
po jednom diela rozpačitých vífa-
zov a roztrpčených neohodnoce-
ných (aj rožňavské pásmo si za-
slúžilo lepšie ocenenie). Zamyslime 
sa radšej nad možnosfami zveYa-
dovania diapásma v podmienkach 
slovenských Iudových hvezdární. 

Už prvé, neumelé pokusy o dia-
pásma, ktoré sa robili zváčša na 
kolene a boli vlastne iba ilustro-
vanými prednáškami, ukázali, že 
z hYadiska účinnejšej popularizá-
cie vedy a techniky s nenápad-
ným, ale účinným vektorom sveto-
názorovej výchovy bude maf dia-
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Pozorovací praktikum, 
Číngov, 17.-30. 8. 1987 

Jak jsme uvedli již v kozmosu 2/87, koná se letos 
(po přestávce několika desetiletí) astronomické prak-
tikum všestranného charakteru. 

Zveme na něj všechny zájemce, kteří se chtějí naučit 
základům různých typů vizuálního astronomického po-
zorování. Jejich úkolem bude, aby pak sami během 
školního roku pozorovali; předpokládáme, že tomu 
věnují přinejmenším padesát hodin ročně. Mezi tyto 
zájemce by podle našeho názoru měli patřit všichni 
nadaní milovníci astronomie, kteří svůj volný čas 
nevěnují už jiné vážné činnosti. 

Na praktiku uvítáme zejména nejschopnější spolu-
pracovníky lidových hvězdáren. Chtěli bychom, aby 
mnohé hvězdárny „ožily", aby se na nich za jasných 
nocí pozorovalo — pro poučení, i v rámci výzkumných 
programů. Nejlepší absolventi praktika rozhodně budou 
schopni získané dovednosti také předávat svým ko-
legům na hvězdárnách a v kroužcích. 

Praktikum se uskuteční ve Slovenském ráji na Čin-
gove v areálu TJ Tatran. Účastníci budou bydlet 
v sedmilůžkových srubech bez vybavení, stravovat se 
budou společně v restauraci Tatran. Všechny budovy 
jsou na okraji louky, obklopené ze tří stran lesem; na 
ní se bude v noci pozorovat. Přesnější představu o te-
rénu a okolí lze získat z turistické mapy (např. číslo 23 
současné serie). 

Účastníci musí přijet •během pondělí 17. 8. do 17 
hodin. Odjet mohou až ráno 30. 8. Program praktika 
bude velmi náročný, avšak pestrý a zajímavý. Volného 

času bude málo, kromě dvou dní, které budou věnovány 
turistice. Pozorovat se bude po celou noc, po devíti 
hodinách odpočinku začne denní program, věnovaný 
přednáškám, praktickým úlohám a vyhodnocení čer-
stvého pozorovacího materiálu. 

O zabezpečení praktika alespoň tolik: Přítomno bude 
několik nejlepších vizuálních pozorovatelů meteorů 
a proměnných hvězd. Používat se bude několik de-
sítek malých i velkých přenosných dalekohledů na 
stativech; každý účastník by si měl navíc přivézt ruční 
triedr. Všichni dostanou k dispozici neprodejné mapky 
a atlasy, které jim po praktiku zůstanou. 

Zájemci o praktikum nechi pošlou do 15. 6. před-
běžné přihlášky stejného znění na hurbanovskou i br-
něnskou hvězdárnu. Přihlášky musí kromě osobních 
údajů, adres a možného telefonního spojení obsahovat 
i údaje o studiu či zaměstnání, dosavadním astrono-
mickém vzdělání a plánech astronomické činnosti 
v budoucnosti. Může být připojeno i doporučení někte-
rého astronoma či učitele fyziky a u zájemců mladších 
patnácti let musí účast doporučit rodiče. 

Účastnický poplatek činí 260 Kčs; všechny zbývající 
náklady hradí pořádající organizace. Těm, které na 
základě předběžných přihlášek vybereme (počet účast-
níků-začátečníků je omezen asi na 40), pošleme proto 
kromě dalších pokynů a návodů i složenku na uvedený 
obnos. Věříme, že taková částka nikoho neodradí; 
doma nestojí čtrnáctidenní živobytí o nic méně. 

Váháte-li, zda se přihlásit, neváhejte dlouho. Letos 
je výjimečná šance a příští rok budete mít beztak méně 
času.. . 

RNDr. Jan Hollan 
Hvězdárna a planetárium 
Mikuláše Koperníka 
616 00 Brno 

RNDr. Peter Augustín 
Slovenské ústredie 
amatérskej astronómie 
947 01 Hurbanovo 

pásmo i vo veku nastupujúcej ka-
zetovej videokultúry ešte dlho svoj 
význam a opodstatnenie. Jednou 
z hlavných funkcií rudových hvez-
dární je predsa podchytenie a u-
smernenie spontánneho záujmu 
mládeže a laickej verejnosti o as-
tronómiu a príbuzné vedné odbory. 
Doba potulných prednášaterov, 
ktorí svoj výklad doplňovali ná-
kresmi na taburu už pomaly končí. 
Posádky Tudových hvezdární sú 
čoraz kvalifikovanejšie. Neobme-
dzujú sa iba na organizačnú čin-
nosí a neuspokojujú sa iba s pred-
písanou reprodukciou overených 
či odporučených názorov, ale sami 
sa snažia hradaí nové formy po-
pularizácie. Premyslené, účinné 
diapásmo je tvorivý čin. Tvorcovia 
prežívajú pri jeho skladaní pocit 
radosti a vydarené, dokončené dia-
pásmo, na ktoré živo reagujú di-
váci, prináša im sebauspokojenie 
a pocit sebarealizácie. 

V diskusii po hurbanovskej sú-
íaži padol názor, že jednotlivé 
hvezdárne by si mohli svoje dia-
pásma vymieňaí. Rozmnoženie a 
distribúcia najvydarenejších prog-
ramov nie je dnes už nijakým 
problémom. Tí najlepší však majú 
záujem vymieňaí si svoje progra-
my iba za pásma rovnako hodnot-
né. A takých veTa niet. Mnohé 
diapásma nevyrástli ešte z det-
ských chorób. Tie sa prejavujú naj-
má pri premietaní tematicky rov-
norodých programov, ktoré sa, 

žiaT, vyrábajú často nie kvůli mo-• 
mentálnej potrebe hvezdárne, ale 
v rámci ;kampane k určitej, váč-
šinou nie príliš podnetne doporu-
čenej téme. Tak sa stáva, že dia-
programy z viacerých hvezdární 
sa podobajú ako vajce vajcu: tie 
isté zdroje obrazov a informácií, 
nápadne podobná štruktúra sce-
nárov, popisný, chvíTami zbytočne 
patetický komentár. Jednotlivé 
pásma sa potom odlišujú iba kva-
litou reprodukcie predlúh, či pre-
cíznejšou slovenčinou. 

Tvorcovia diaprogramov zatiaT 
neveTmi zohTadňujú rozdielnu hla-
dinu vnímavosti jednotlivých sku-
pín •návštevníkov. Inakšie vnímajú 
deti z Tudovej školy, inakšie stre-
doškoláci, či účastníci prednášky 
v dedinskom kulturnom dome. 
Niekedy sa dá nadviazaf na vedo-
mosti získané v škole či v astrono-
mickom krúžku, inde treba začal 
od Adama. To všetko by malo 
ovplyvňovaí výber témy, volbu 
obrazového materiálu a jeho sklad-
by a v neposlednom rade i jazyk 
komentára. Príkladom dobrého 
pásma pre najmenších je pásmo 
AÚ pri PKO v Bratislave o slneč-
nej sústave, kde skupina detí zá-
kladnej školy čita miestami trochu 
íažký komentár. Komentár detí 
oživil i odmenené dia pásmo ok-
resnej hvezdárne zo Ziaru nad 
Hronom. 

Z hradiska kvalitnejšej diapro-
dukcie na Tudových hvezdárňach 

by nezaškodilo usporiadaí už v do- 
hradnom čase seminár, na ktorom 
by sa prebrali výrazové možnosti 
diaprogramov najmá s prihliadnu- 
tím na cieTavedomé využívanie 
obrazu, hudby a komentára nie ako 
rovnorodých, informačne sa pre- 
krývajúcich zložiek výpovede, ale 
ako komponentov, ktoré spolu vy- 
tvárajú novú, bohatšiu, emocinál- 
nejšiu výpoved. Pochopenie a 
funkčně využívanie overených fil-
mových postupov móže diapásmam 
iba pomócí. 

Nazdávam sa, že hurbanovská 
prehliadka programov Tudových 
hvezdární by sa mala organizovaí 
cieravedomejšie. Účasí by nemala 
byí limitovaná iba predpísanou, 
aktuálnou témou. Súfaži by iste 
prospelo, keby tvorcovia diapá- 
siem mohli súíažií i vo vornom 
programe. Tým by sa rozšírila nie-
len tematika, ale prezentovali by 
sa nové formy spracovania, čo by 
istotne inšpirovalo prácu všetkých 
účastníkov. 

Na budúci rok sa opáí stretnú 
tvorcovia diapásiem na celosloven- 
skej prehliadke. Slovenské ústredie 
amatérskej astronómie by však 
v dostatočnom predstihu malo vy- 
hlásií presné kritériá súEaže, aby 
mohli byí spravodlivo ocenené 
diapásma, ktoré tvorivo využijú 
a rozvinú cTalšie možnosti tohto 
prííažlivého umenia popularizácie. 

-eg-
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BORES ŠTEC, 
VLAIIDIIMIR PORUBČAN 

POZORUJT 
S NAMI 

VOLNYM OKOM 
ĎALEKOHLADOM 
FOTOAPARÁTOM 

Všetky časové údaje 
sú v SEČ 

Podmienky na pozorovanie planéty 
Merkúr sa zlepšujú už od druhej 
polovice mája. Merkúr sa uhlovo 
vzdaluje od Slnka, pričom sa blíži 
k Zemi a 7. 6. sa dostáva do naj- 
váčšej východnej elongácie (pozni 
obr. v Kozmose 2/87, str. 70). Od 
Slnka bude uhlovo vzdialený až 24°. 
Táto elongácia je mimoniadne priaz- 
nivá. Merkúr sje od začiatku mesiaca 
viditelný po západe Slnka nad se- 
verozápadným obzorom. So zmenšo- 
vaním fázy jeho jasnost klesá, hoci 
jeho uhlový priemer sa zároveň 
zváčšuje. 1. 6. má Merkúr jasnost 
Om. Od Zeme je vzdialený 0,945 AU, 
uhlový priemer má 7,1" a osvetle- 
ných 51 % z viditelného disku. V Ča-
se najváčšej východnej elongácie 
7. 6. má jasnost +0,5m, je vo vzdia-
lenosti 0,830 AU, uhlový priemer 
má 8,1" a fázu 0,38. Ku koncu vi-
ditelnosti Merkúra — 20. 6. je to už 
+2,0m, 0,633 AU, 10,6" a fáza 0,14. 
Vtedy je jeho uhlová vzdialenost 
od Slnka 17° a rýchlo sa zmenšuje. 
Merkúr sa blíži k Zemi a stráca 
sa v žiare Slnka. 1. 7. bude k Zemi 
najbližšie — 0,562 AU. 4. 7. sa 
dostane do dolnej konjunkcie so 
Slnkom a začne sa presúvat od neho 
na západ. 17alšou výhodnou príleži- 
tostou na pozorovanie Merkúra je 
najváčšia západná elongácia, ktorá 
nastane 25. 7. Merkúr bude mat od 
Slnka uhlovú vzdialenost 20° Na to, 

aby sme mohli Merkúr pozorovat 
v tomto období, si budeme musiet 
privstat. Okolo 25. 7, vychádza Mer-
kúr o 2h45m SEČ a Sluko po 4h SEČ, 
a nájdeme ho nad severovýchodným 
obzorom. S pozorovaním móžeme 
začat okolo 18. 7. a výhodné pod-
mienky potrvajú až do 6. 8. Jasnost 
planéty postupne rastie, ku koncu jú-
la má —0,4m. Stojí za to pokúsit sa 
pri dobrých pozorovacích podmien-
kach zazniet Merkúr volným okom. 
Najprv sa však pokúsime nájst Men-
kúr pomocou dalekohradu. Kto ne-
má montáž s delenými kruhmi a 

nemóže si preto priamo nastavit 
pnibližnú polohu planéty na oblohe, 
tomu dobre poslúži obrázok, ktorý je 
v horizontálnych súnadniciach. Po 
nastavení Merkúra do ďalekohradu 
sa treba orientovat podYa neho —
fixovat pohradom tú časí oblohy, 
na ktorú mieri tubus. Kto má dobrý 
zrak, určite Merkúr zbadá. 

Venuša sa blíži do hornej kon-
junkcie so Slnkom a jej viditelnost 
je v júni a najmá v júli mimoriadne 
zlá. Začiatkom júla je jej uhlová 
vzdialenost od Slnka iba 15°. S Ve-
nušou sa °teda lúčime, aby sme sa 
s ňou opat stretli až v novembri 
na večernej oblohe. 

21. 6. o 23h10,7m SEČ Vstupuje 
Slnko do znamenia Raka. Tento oka-
mih nazývame letným slnovratom 
a znamená začiatok astronomického 
leta. Slnko má geocentrickú dlžku 
90°. 4. 7. o 2" SEČ sa Zem dostane 
do afélia. Vtedy je od Slnka naj-
dalej, presne 152 098 612 km, čo pred-
stavuje 1,017 AU. Svetlo letí zo Slnka 
na Zem 507 sekúnd. V blízkosti afé-
lia pohybuje sa Zem na obežnej drá-
be okolo Sluka pomalšie ako v blíz-
kosti penihélia, ked je k Slnku bliž-
šie. Astronomické leto preto trvá 
dlhšie, ako zima. 

V júni budeme móct vidiet Mars 
nízko nad západným obzorom večer 
po západe Slnka. Od Zeme je vzdia-
lený približne 2,5 AU. Koncom júna 
sa nachádza 19° východne od Sluka 
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a v júli sa stráca v slnečnej žiare. 
Pohybuje sa v súhvezdí Blížencov 
a začiatkom júla prechádza do sú-
hvezdia Raka. 27. 6. sa na oblohe 
zoskupia Mars, Mesiac a hviezda 
Pollux, s ktorými je v ten deň Mars 
v konjunkcii. Pollux, Gem, má 
jasnost +l,im. Mesiac bude o 20h30m 
SEČ 38 hodin po nove. Mars opat 
uvidíme na rannej oblohe až v sep-
tembri. 

Jupiter sa nám ukazuje v priebehu 
leta stále vo váčšej kráse. Každý deň 
vychádza nad obzor o 3,7 minúty 

skér. Preto ked 1. júna vyšiel o 2h 
SEČ, tak 30. 7. vyjde už pred pol-
nocou o 22,3" SEČ. Jupiter má jas-
nost —1,9m a 11. 7. pni vzdialenosti 
5 AU od Zeme bude mat jeho ko-
túčik uhlový priemer 36,8". 18. 7., po 
východe Slnka, nastane o 5,8" SEČ 
konjunkcia /Jupitera s Mesiacom. 
Jupiter bude 3,6° južne. Pred vý-
chodom Slnka bude pniblíženie oboch 
telies dobre viditelné. Mesiac bude 
vtedy v poslednej štvrti. Okrem po-
zorovania pásov mnačien na planéte, 
spolu s velkou Červenou škvrnou, 
my amaténi, s obrubou pozorujeme 
~a fotografujeme, 'či zakreslujeme 
tiež štyni najváčšie Jupitenove me-
siace. 14. 6. o lh SEČ sa bude Ju-
piter nachádzat 48" severne od hviez-
dy 263 B v súhvezdí Rýb o jasnosti 
+6,41n a 14. 7. o 23h SEČ 21' severne 
od o Psc (+4,5m). Pni pozorovaní 
Jupitera si tieto hviezdy nepomýrte 
s niektorým z jeho mesiacov. 

Saturn bude v júni a v júli vidi-
telný prakticky po celú noc. 9. 6. 
sa dostáva do opozície so Slnkom 
a je k Zemi najbližšie (9,01 AU). 
V dósledku nízkej deklinácie bude 
kulminovat nad obzorom iba vo výš-
ke 20° nad obzorom. Preto bude v 
prvej štvrtine noci rušit naše pozo-
rovanie turbulencia zemským po-
vnchom zohriateho vzduchu. Planeta 
má jasnost ±0,2m. Uhlový priemer 
kotúčika Saturnu je 16,3". Nachádza 
sa v súhvezdí Hadonosa. Najpozoru-
hodnejším a samozrejme najobdivo-
vanejším je na Saturne jeho prste-
nec. V súčasnosti sú najlepšie pod-
mienky na vychutnanie jeho krásy. 
Na prstenec sa pozeráme zo sevennej 
strany. Práve v tomto roku ho vidíme 
najviac roztvorený, čo nám umož-
ňuje velmi dobne rozoznat v ňom 
Cassiniho delenie. Rozmeny vetkej 
a malej osi prstenca sú v čase opo-
zície 41,6" a 18,5". Aj pomocou ne-
velkého ďalekohradu móžeme vidiet 
Saturnov najváčší mesiac Titan, kto-
ný je súčasne najváčším mesiacom 
v slnečnej sústave. Jeho jasnost je 
asi +8,4m. Najv9čšie východné a ná-
padné elongácie Titanu nastávajú v 
týchto dňoch: 7. 6. (Z), 15. 6. (V), 
23. 6. (Z), 1. 7. (V), 9. 7. (Z), 17. 7. (V), 
25. 7. (Z), 2. 8. (V). Titan je v čase 
najvňčšej elongácie vzdialený od Sa-
turnu asi 3'. 9. 7. bude Saturn v kon-
junkcii s Mesiacom. Úkaz nastane 
o 2,1" SEČ, pričom bude Saturn 6,3° 
severne. Mesiac bude 2 dni pred 
spinom. 

Urán sa pohybuje na hranici sú-
hvezdia Hadonosa a Strelca. Do opo-
zície so Slnkom sa dostáva 16. 6. 
a od Zeme je vtedy vzdialený 18,2 
AU. Jasnost Uránu je +5,9m, teda na 
hranici viditelnosti volným okom. 
Kotúčik Uránu má uhlový priemer 
3,85". Neďaleko, v súhvezdí Strelca, 
dostane sa 28. 6. do opozície so Sln-
kom i planéta Neptún. Bude vo 
vzdialenosti 29,2 AU s jasnostou 
+7,7m a uhlovým priemerom 2,29". 
Obe planéty nájdete bud podYa mapy, 
alebo fotograficky. Na fotografiách 
pníslušnej časti oblohy, exponova-
ných v róznych dňoch,sa obe planéty 
prezradia posunom voči okolitým 
hviezdam. Ak sa vám podaní takéto 
snímky urobit, radi ich uverejníme. 

Jedným z odvetví amatérskej astro-
nómie je i pozorovanie zákrytov 
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hviezd a planét Mesiacom. Velmi 
výrazným bude zákryt hviezdý Spica 
zo súhvezdia Panny, ktorej jasnost 
je +1,2m, dňa 7. 6. Zákryty takýchto 
jasných objektov sú pomerne zried-
kavé. Pre pozorovatelov v okolí 
Banskej Bystrice nastane zákryt 
o 22h34,7m a výstup spoza disku Me-
siaca o 23h35,7m SEČ. Pre m é miesta 
republiky sa čas zákrytu uši rádovo 
v minútach, pričom na západ od 
Banskej Bystrice nastáva zákryt i vý-
stup skór. 

Vo výhodnej polohe k Zemi sa v 
lete nachádza najvbčšia z planétiek 
1 Ceres. 20. 6. sa dostane do opozície 
so Slnkom, pričom sa k Zemi priblíži 
na 1,83 AU. Jej jasnost sa zvýši až 
na +7,8m. Móžeme ju nájst bud da-
lekohladom, alebo aj fotograficky. 
Planétka sa na snímoe prejavuje 
ovela rýchlejšou zmenou polohy voči 
ostatným hviezdam. Nachádza sa v 
súhvezdí Strelca. V zásade je možné 
zachytit na jeden snímok Urán, Nep-
tún i 1 Ceres, veď sa nachádzajú 
približne na rovnakom mieste oblo-
hy. Pokúste sa o to! Z planétiek, kto-
ré sa priblížia k jasnejším hviezdam 

1$h 1%h 

vyberáme aspoň tie zaujímavejšie. 
1. 6. o 23h SEČ na 1 Ceres priblíži 
k hviezde 11 Sgr na uhloVú vzdiale- 
nost 57' južne. Jasnost hviezdy je 
-ý5,lm. 9. 6. 0 15h bude 2 Pallas 5' 
severne od gamy v Severnej Korune. 
Jasnost hviezdy -ý3,9m, planétky 
-ý9,2m. 6. 7. 0 6h bude 7 Iris 8' južne 
od 61 Sgr. Jasnost hviezdy $5,0m, 
planétky -ý9,0m. 20. 7. o 8h bude 6 
Hebe 1' južne od hviezdy 37 Agl. 
Jasnost hviezdy -+-5,2m, planétky 
-ý8,3m. 

Váčšina astronómov amatérov má 
v zásobe niekolko „tutoviek" — pek- 
ných objektov, nachádzajúcich sa v 
príslušných ročných obdobiach na 
nočnej oblohe, pomocou ktorých mó- 
žu očarit a poučit nevedomú laickú 
verejnost o ich krásnej zálube. Po- 
kúsime sa vymenovat aspoň nie- 
kolko objektov, ktoré si možno vy-
brat na demonštráciu v tomto roč-
nom období. 

Konjunkcia Mesiaca s Jupiterom, ktorá nastala 1. februára krátko po 15. 
hodine. Slnko v ten deň zapadalo až o 16i3 hodine, a preto Miroslav Zimmer 
z Litoměříc mohol tento výrazný úkaz na oblohe zvečnif až o 2,5 hodiny 
neskór. Vzájomná poloha obohh telies sa zmenila za ten čas len nepatrne. 
Na fotografovanie použil objektiv MTO 1000, film Fomapan F21, expozícia 
1,5 sekundy. 

DVOJHVIEZDY 
Názov hviezdy jasnost zložiek rozostup 

ml m~ 

OTVORENÉ HVIEZDOKOPY 

Názov hviezdokopy uhlový 
priemer 

jasnost súhvez-
die 

1. a CVn Cor Caroli 
2. o UMa Mizar 

2,9 
2,4 

5,5 
4,1 

19,6 
14,5 

1. NGC 6633 
2.M11 

20' 
10' 

4,9m 
6,3m 

Opt 
Sct 

3. e Boo Izar 2,7 5,3 3,0 
4. S Ser — 
5. v'u' Dra Kuma 

4,2 
4,9 

5~3 
4,9 

3,9 
62,0 HMLO VINY 

6. r Lyr — 4,3 5,7 43,9 Názov Rozloha jasnost súhvez-
7. S Lyr Sheliak 3,4 6,7 45,8 m die 
8. ď Ser Alya 
9. S Cyg Albireo 

10. y Del — 

4,5 
3,2 
4,5 

'1,9 
5,3 
5,4 

22,2 
34,3 
10,0 

1. M 16 Orlia 
2. M 17 Omega 
3. M 57 Činka 

28 X 35 
37 X 46 
1 X 1,4 

6,1 
6,3 
9,3 

Ser 
Sgr 
Lyr 

4. M 27 Činka 4X8 7,6 Vui 

GUL'OVĚ HVIEZDOKOPY GALAXIE 
Názov hviezdokopy uhlový 

priemer 
jasnost súhvez-

die Názov Rozloha, jas-
nost 

typ sú-
hvez-

1. M 3 10' 6,4m CVn m die 

2. M 5 13' 6,2 17 Ser 1. M 106 10X24 8,4 Sb+ CVn 
3.M13 10' 5,8m Her 2.M49 11 X 12 8,5 E Vir 
4.M92 8' 6,2m Her 3.M87 11X11 8,7 E Vir 
5.M22 17' 5,8m Sgr 4. M 104 So nbrero 11 X 12 8,3 Sa Vir 
6.M15 7' 6,2m Peg 5. M 94 '13 X 15 8,3 Sb— CVn 
7. M 2 8' 6,4d%1 Aqr 6.M64 8X12 85 Sb— Com 

7. 1bI 63 10 X 16 8,6 Sb+ CVn 
8. M 51 Virová 10 X 14 8,4 Sc— CVn 
9. M 101 28 X 28 7,9 Sc— ma 

103 



METEORY 

V letnom období sú v činnosti mnohé meteorické roje. 
Váčšinou sú to slabé, nevýrazné roje s dlhými obdo-
biami aktivity a tak sa viaceré prekrývajú. Preto uvá-
dzame len známejšie. V júni sú v činnosti T Herkulidy 
(19. 5.-14. 6.) s maximom 3. júna. Ďalej, Júnové Ly-
ridy (11. 6.-21. 6.) s maximom 16. júna. Oba roje 
budú v maxime rušené Mesiacom, ,pri T Herkulidách 
bude Mesiac v prvej šbvs'ti a pri Júnových Lyridách 
v poslednej štvrti. V júli je aktívnych niekolko rojov. 
Južná vetva S Akvaríd (21. 7.-29. 8) má maximum 
29. júla a a Kaprikornidy (15. 7.-16. 8.) majú maximum 
30. júla. Ďalšie roje, severná vetva 6 Akvaríd (14. 7.-
25. 8.), južná vetva T Akvaríd (15. 7.-25. 8), severná 
vetva T Akvaríd (15. 7.-20. 9.) a Perzeidy (23. 7.-23. 8.) 
majú maximá aktivity až v auguste. 

KOMÉTY 

Tento rok prejde perihéliom mimoriadne vela perio-
dických komét (22). Z tých, ktoré bude možné pozorovat 
na oblohe v júni a v júli, odporúcčame pre amatérske 
dalekohlady a fotokomory tieto: 

P/Grigg—Skjellerup, ktorej jasnost z 12,5m (začia-
tok júna) stúpa na 12,2m (začiatkom júla, ked bude 
kométa v perihéliu). Pozorovatelná bude na večernej 
oblohe nad severozápadným obzorom a po oba mesiace 

Nepriama metóda pointácie komét 
Na fotografovanie komét, astero-

idov či mých objektov, ktoré sa 
relatívne rýehlo pohybujú voči 
hviezdam, používa sa nepriama 
metóda pointácie. Autor článku, 
pracovník Okresnej ludovej hvez-
dárne v žiline, má s touto metá-
dou dobré skúsenosti. Používal 
ju pri fotografovaní Halleyovej 
kométy, ako aj áalších komét. 
Pretože jde o osvedčený spósob 
pointácie, iste mnohí amatéri uví-
tajú tento praktický návod — na-
priek tomu, že metóda nie je no-
vinkou, ale často Sa používa v 
praxi. 

Pri fotografickom pozorovaní ko-
mét je dóležité, aby snímka zachy-
tila jadro, komu a prípadne i chvost 
kométy v čo najkratšom čase. Z toho 
jednoznačne vyplýva nutnost poin-
tovat fotografickú komoru či astro-
graf na kométu. Ak má kométa 
jasné a výrazné jadro, resp. oblast 
blízko jadra, nie sú pre amatérov 
takéto snímky problémom. I v prí-
pade v5čšej, ale zretelne viditelnej 
komy si móžeme pomóct metódou 
„Tangent X-hairs" (Svoreň, J.: Me-
teorické správy SAS pri SAV Č. 7, 
str. 33). Čo však robit, ak je kométa 
slabá, bez viditelného jadra a s ne-
výraznou komou? Pri malej vzdia-
lenosti od Zeme, a teda velkom po-
hybe kométy voči hviezdam, je po-
tom amatér postavený pred dilemu, 
či má fotografovat čo najkratšou 
expozíciou a pointovat na hviezdy, 
čo však vyžaduje velký priemer ob-
jektívu — alebo exponovat dlhšie 
cez prístroj s kratším ohniskom, čo 
zase neprispieva k velkosti kométy 
na negative. 

Ani jedna z týchto možností nie 
je vyhovujúca, preto v praxi amatér 
obyčajne volí kompromis. Pokúsime 
sa p•_eto oboznámit čitatelov s ne-
pri srnou metódou pointovania komét 

zapadá okolo 2311. Kométa sa bude 4. júla premietat 
do blízkosti otvorenej hviezdokopy M 67 v súhvezdí 
Raka (2° južne), v čase najváčšej jasnosti bude v sú-
hvezdí Leva v blízkosti trojice jasných galaxií M 105, 
M 96 a M 95 a predpokladá sa, že bude len o 2m slabšia 
ako tieto galaxie. 

P/Denning—Fujikawa, ktorej jasnost začiatkom júna 
bude 13,7m a koncom júla 12,lm, bude sa nachádzat nad 
východným obzorom. Začiatkom júna vychádza asi 211 
pred východom Slnka, koncom júla už okolo pomoci. 
Kométa bude vtedy v perihéliu, avšak jej pozorovanie 
bude pomerne sune rušit Mesiac, ktorý v tom období 
bude v tretej štvrti. 

Dátum 
P/Grigg-Skjellerup 

a S 
h min o 

P/Denning-Fujikawa 

a 6 
h min o ' 

9. jún 09 17,1 ±10 57 23 57,7 —13 32 
14. jún 09 39,8 +11 36 00 29,0 —13 23 
19. jún 10 03,5 ±12 09 01 01,6 -09 44 
24. jún 10 28,2 +12 37 01 35,1 -05 43 
29. jún 10 53,7 +12 57 02 08,7 -01 31 
4. júl 11 19,9 +13 09 02 41,8 +02 41 
9. júl 11 46,4 +13 10 03 13,9 ±06 40 

14. júl 12 13,1 +13 00 03 44,9 ±10 19 
19. júl 2 39,7 ±12 40 04 14,5 ±13 31 
24. júl 13 05,9 ±12 09 04 42,9 $16 16 
29. júl 13 31,6 ±11 28 05 10,0 +18 34 
3. aug 13 56,4 ±10 39 05 36,1 +20 25 

RNDr. MIROSLAV ZNAŠIK 

pomocou hviezd, ktorú používame 
aj na našej hvezdárni. 
V praxi mávajú pointačné okuláre 

ohniskové doštičky s róznymi typmi 
veypov, prípadne iba tenké vlákna, 
obvykle natiahnuté kolmo na seba. 
Základnou podmienkou pre použí-
vanie našej metódy pri pointovaní 
je znalost uhlového priemeru zor-
ného pola (či jeho časti, vymedzenej 
vláknami alebo veypmi v ohniskovej 
doštičke) pointačného okuláru. Mó-
žeme ho pomerne presne určit z času 
prechodu hviezd v blízkosti svetové-
ho rovníka pomocou vztahov medzi 
uhlovou a časovou mierou: 
p" (v obl. sekundách) = 15 t (s) (1) 
kde t(s) je nameraný čas prechodu 
hviezdy pri nepohyblivom °ďaleko-
hlade v sekundách. 

Ďalšou podmienkou je určenie 
uhlovej rýchlosti kométy (napr. v 
oblúkových sekundách za hodinu), 
ktorú vypočítame z efemeridy (pred-
povede) presne podia vztahov sféric-
kej trigonometrie: 

cos s = sin Si . sin 62 + cos Sl . cos 62 . 
. Cos (a1— a2) (2) 

kde indexy 1 a 2 zodpovedajú polo-
hám kométy v čase t1 a t2. V praxi 
je však , pohyb komét obvykle po-
malý a vystačíme s približným vy-
j adrením : 

n" = 3600 . v(15 . d a cos 6)2 -}- (d 6)2 
(3) 

kde d a je hodinová zmena rekta- 
scenzie kométy v hodinách a d S je 
hodinová zmena deklinácie kométy 
v stupňoch, v čase čo najviac sa 
približujúcom okamihu expozície. 
Výslednú expozíciu potom dostane-
me ako podiel prjemeru zorného 
pola pointačného ďalekohladu či 

jeho časti p" a uhlovej rýchlosti po-
hybu kométy n" v oblúkových se-
kundách za hodinu: 

expozícia = p" : n" 
(4) 

výsledek je v hodinách, čo lahko 
prevedieme na minúty. 

Pri clalšom postupe budeme pred- 
pokladat, že vačšina pointačnýdh 
dalekohladov sú refraktory Keple- 
rovho typu, v ktorých je obraz stra- 
novo i výškovo prevrátený. Pripra- 
víme si fotografickú komoru a v 
blízkosti kométy si vyhladáme vhod-
nú pointačnú hviezdu, ktorú umiest- 
nime do stredu okulára, daného prie- 
sečníkom vlákien alebo veypov. Vlák- 
nový kríž nastavíme otáčaním okulá-
ra v objímke tak, aby sa zvolená 
hviezda pri dennom pohybe oblohy 
(nehybný ďalekohlad!) pohybovala 
po jednom z vlákien. Pohyb kométy 
voči hviezdam má svoju zložku ako 
v rektascenzii, tak i v deklinácii, 
a preto takto nastavenú polohu vlák-
na opravíme o pozičný uhol, ktorý 
určíme z pomeru: 

dd 
tan P — 15 d a cos á 

O tento uhol pootočíme vlákno poin-
tačného okulára, po ktorom sa 
hviezda pohybovala denným pohybem 

,37:5
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oblohy doprava, ak deklinácia ko-
méty klesá a dolava, ak rastie. 
Správnost nastavenia vlákna skon-
trolujeme tak, že hviezdu nastavíme 
do stredu okuláru a necháme ju opát 
prechádzat denným pohybom cez 
okulár; medzi miestom zmiznutia 
na jeho okraji a vláknom by mal 
byt vypočítaný uhol. 

Ak napokon rozdelíme vlákno 
okulára na počet častí, zodpoveda-
júci počtu minút expozície, nasta-
víme hviezdu na okraj pola a vlák-
no, móžeme otvorit závierku a ex-
ponovat. Pri začiatku expozície 
spustíme stopky a hviezdu posúvame 
(napr. v minútových intervaloch) 
tak, aby sa pohybovala po vlákne 
a aby sa čas, ktorý ukazujú stopky, 
zhodoval s „časom", ktorý ukazuje 
hviezda na hlavňom vlákne. O sme-
re pohybu rozhoduje smer pohybu 
kométy voči hviezdam. Ak rektas-
cenzia klesá, začíname na lavom 
okraji pola a posúvame hviezdu po 
vlákne doprava, ak rastie, začíname 
vpravo a posúvame vo vlákne do-
lava. K ulahčeniu rozdelenia vlákna 
na zodpovedajúci počet minút ex-
pozície využívame všetky jeho ne-
pravidelnosti. Relatívne výhodnejšia 
v tomto ohlade je osvetlená ohnis-
ková doštička s veypmi, na ktorej 
sú osvetlené i jemné častice prachu, 
ktoré v tomto prípade vykonávajú 
záslužnú činnost — slúžia ako onien-
tačné body pri rozdelení vlákna na 
časti. 

Celú činnost si ozrejmíme na prí-
klade. Chceli sme napríklad expo-
novat kométu P/Halley dňa 29. 11. 
1985, okolo 17 hod. UT. Z efemeridy 
(pozvi Astronomická ročenka 1985) 
máme údaje: 

26.11. 2h02,lm +17°31' 
1. 12. 1h05,4m +13°39' 

Z nich zistíme hodinové zmeny'rek-
tascenzie a deklinácie (presnejšie by 
bole interpolovat obe súradnice napr. 
na 29. 11., 17 UT a 29. 11., 18 UT 
— i to je možnost) z celkovej pát-
dňovej zmeny: 
d a 5 dni = 0,9283 hod d 6 5 dni = 3,86° 
čomu zodpovedajú hodinové zmeny, 
uhlová rýchlost kométy a pozičný 
uhol: 

d a = 0,0077361" d 6 = 0,032° 
P = 16° n" = 419,86" (hod.) 

čo pri veTkosti časti zorného pola 
okuláru 37,5" predstavuje expozície 
5,53 minúty. Pretože takáto expozí-
cia je znejme malá, použijeme dvoj-
násobnú, t. j. 11 minút s dvojná-
sobne v5čšou častou vlákna okuláru. 
Rektascenzia i deklinácia kométy 
klesá, preto začíname vlavo a otá-
čame okulár o 16° doprava. Po kaž-
dej minúte posúvame zvolenú hviez-
du v blízkosti kométy doprava tak, 
aby sa údaj na stopkách spustených 
na začiatku expozície, zhodoval so 
značkou na obrázku. Nie je na zá-
vadu si pre každú expozíciu takýto 
obrázok pripravit. Obrázok spolu 
s výsledkom (negatívnou kópiou) 
prikladáme k článku. 

Celý postup treba riadne pre-
mysliet pri mých typoch pointač-
ných dalekohladov. Pevne veríme, 
že sa čitatelom z radov astronómov 
amatérov pine osvedčí, tak ako sa 
osvedčila nám pri programe IHW 
i dalších pozorovaniach. 

Čakali sme štvri'storočie 

Kvaiiratidy '87 
Kvadrantidy ani zdaleka nepat-

ria medzi meteorické roje, ktoré 
možno pravidelne pozorovat. Ob-
dobie maximálnej aktivity majú 
totiž velmi krátke — iba 0,6 dňa, 
a to 3.-4. januára, ked u nás 
zriedka kedy býva dobré počasie. 
Dá sa teda povedat, že pozorovat 
Kvadrantidy vizuálne, počas maxi-
ma činnosti, je zriedkavá udalost 
a skutečný zážitok. Tým viac, že 
v krátkom období maxima máva 
tento roj frekvenciu viac ako sto 
meteorov za hodinu. 

Radiant roja leží v severnej časti 
súhvezdia Bootes, v oblasti oblohy, 
ktorá sa kedysi nazývala súhvez-
dím Kvadrant. Je to názov dnes 
už nepoužívaný, ktorý sa nájdě iba 
na velmi starých hviezdnych ma-
pách. Napriek tomu sa udržal v po-
menovaní meteorického roja Kvad-
rantíd — názov Bootidy sa neza-
užíval. 

Pozorovat Kvadrantidy sa nám 
na hvezdární v Banskej Bystrici 
nepodarilo piných 25 rokov. Až 
tento rok sa poštastilo, že práve 
noc z 3. na 4. januára bola zried-
kavo jasná (bola to v tom týždni 
jediná jašná noc) a konečne sme 

Fotografia jasnej 
Kvadrantidy získa-
ná na Vartovke v 
noci z 3. na 4. ja-
nuára 1987. Snímka 
bola exponovaná v 
čase od 21,52 do 
23,40 SEČ. Preruše- 
nia meteoru Sú spó- 
sobené rotačným 
sektorom, ktorý slú- 
ži na stanovenie 
uhlovej rýchlosti. 
Jasná hviezda je Si-
rius, viditeiná je 
tiež dolná čast sú- 
hvezdia Orion. 
Foto: Juraj Škvarka 

mali príležitost vidiet Kvadrantidy 
v maxime, a to naozaj vel'mi 
pekne. 

Celkove sme pozorovali 6h40m 
čistého času, a to napriek mrazu 
—15 °C. Spočiatku sme pozorovali 
iba dvaja, ale ked sme videli, že 
aktivita roja je velká, zostavili 
sme skupinu štyroch pozorovate-
l•ov, ktorá pozorovala ešte štyri po-
zorovacie intervaly až do svitania. 
Najvyššia frekvencia roja, redu-
kovaná na radiant v zenite, nám 
vyšla v časvom intervale od 03,30 
do 04,20 h SEČ a dosiahla hodnotu 
122 meteorov za hodinu. Z celko-
vého posúdenia pozorovania možno 
odhadnút, že maximum nastalo 
pravdepodobne okolo 3. hodiny 
4. januára. Celkove sme zaregistro-
vali 326 meteorov roja Kvadran-
tíd. 

Okrem vizuálneho pozorvania 
sme óaj fotografovali kamerami 
s rotujúcim sektorom. Získali sme 
celkove pat snímok jasných kvad-
rantíd. Pokúsili sme sa zaznamenat 
aj odrazy signálov vzdialeného 
VkV vysielača od prípadných me-
teorických stóp Kvadrantíd, čo je 
dost náročné a asi sa nám pokus 
nevydaril. Ak sa ešte niekomu 
u nás podarilo Kvadratidy pozoro-
vat, prosíme o poskytnutie infor-
mácie na Krajskú hvezdáreň v 
Banskej Bystrici. 

Tešíme sa na dalšie pozorovanie, 
dúfajme, že nebudeme musiet ča-
kat dalšie štvrtstoročie. 

Eduard Gombala 
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PREDSTAVUJEME VANE 
NAŠE ZARIADENIE, 

ktorým sa na hvezdárni v Ban-
skej Bystrici snažíme zachytit 
spektrum jasných meteorov. 
Náš súbor fotoaparátov sme na-
zvali Spektrostopofot a pokial 
vieme, je to jediné zariadenie 
svojho druhu na rvete. Funguje 
takto: skupina ludí, pozorujú-
cich meteory, bedlivo sleduje ob-
lohu dlhý čas (v našom prípade 
rok). Odrazu, ked letí jasný 
meteor, zakričia STOP mocným 
hlasom, čo okamžite prebudí 
dobrovolníka pri Spektrostopo-
fote, ktorý v tom momente na-
mieri binar — a spolu s ním fo-
toaparáty — na dotyčné miesto 
oblohy. Pretože dva z troch fo-
toaparátov majú pred objektí-
vom hranoly, súčasnou expozí-
ciou všetkých troch prístrojov 
sa na filme zaznamená stopa 
i spektrum meteoru súčasne. 

Horná snímka zachytáva pre-
let jasného meteoru a je zhoto-
vená „klasickou" technikou —
pomocou fotoaparátu stabilne 
namiereného na oblohu v jed-
nom smere. Na strednej foto-
grafii je záber z fotoaparátu, 
ktorý je súčasnou Spektrostopo-
fotu (na stojane v strede, bez 
hranola). Vytúžené spektrum 
meteoru uvidíme ako dvojicu 
slabých čiar na trefom obrázku 
dolu. Pretože súčasne s fotogra-
fovaním sme pozorovali aj vi-
zuálne, vieme, že stopa zachy-
teného meteoru trvala 20 se-
kúnd. 
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NOVÉ KNII~Y 

Prečo svietia 
hviezdy? 

Astronomické publikácie nebý-
vajú na pultoch kníhkupectiev 
nikdy príliš dlho. NajmS keď ide 
o bohato ilustrované knihy, z kto-
rých sa viaceré dočkali aj reedícií 
napriek relatívne vysokému ná-
kladu. Čitatelia z nich čerpajú ob-
rovské množstvo informáií, takže 
sa čoraz častejšie stretávame v as-
tronómii s doposial nepoznaným 
úkazom, nazývaným „chodiaca 
astronomická encyklopédia". Mno-
hí priaznivci astronómie, a ne-
zriedka aj laici dokážu priam z ru-
káva sypat 'periódy pulzarov, hus-
totu látky v bielych trpaslíkoch či 
teplotu v centre Slnka. A to ani 
nespomínam všeobecne populárne 
čierne diery. 

V žiadnej slovensky písanej kni-
he sine sa však doteraz nemohli 
dočítat, odkial' sa všetky tieto ohu-
rujúce čísla berú. Vypinit túto me-
dzeru sa pokúsila (a hned na tom-
to mieste'si můžeme povedat, že 
velmi úspešne) rozsahom nie príliš 
bohatá (208 strán formátu A5) 
knižka s nenápadnou obálkou a 
názvom PREČO SVIETIA HVIEZ-
DY. Vyšla začiatkom roka v edícii 
Gama vydavatelstva Alfa, v ná-
klade 6300 výtlačkov. Jej autor, 
RNDr. Vladimír Balek, CSc. je od-
borným asistentom na KTF MFF 
UK v Bratislave. ,Ako teoretický 
fyzik pristupuje k jednotlivým 
otázkam nastolovaným v knihe 
z hladiska fyziky. Čitatelia můžu 
pomocou jednoduchého matema-
tického aparátu postupne objavo-
vat fyzikálne zákonitosti vývoj 
hviezd. Obsah knihy charakteri-
zujú názvy jednotlivých kapitol: 
Údaje pozorovania, Jadrové reak-
cie, Gravitácia, Prenos energie; 
Vývoj hviezd; Konečný osud 
hviezd. Autor sa nebojí manipulo-
vat ani s takými fyzikálnymi poj-
mami, akými sú napr. Polytropa, 
Sahova rovnica, ideálny plyn. Po 
názornom vysvetlení (v ktorom ne-
chýbajú ani zaujímavé historické 
súvislosti) dokáže čitatel vypočítat 
hmotnost Slnka, tlak v jeho strede, 
množstvo energie uvolňovanej gra-
vitačnou kontrakciou hviezdy či 
pravdepodobnosti jednotlivých ter-
monukleárnych reakcií. Vačšina 
výpočtov je „len" kvalitatívna, 
avšak autor okamžite uvádza aj 
presný výsledok, ktorý sa od nami 
vypočítaného líši zvyčajne len ne-
patrne. V cele] knihe cítit blaho-
danný vplyv známeho vyskoškol-
ského kurzu fyziky, ktorého auto-
rom je nositel Nobelovej ceny R. 
Feynman. Váčšina kapitol je do-

pinená zaujímavými úlohami (cel-
kove 132). Autor sa však nezame-
ral na jednuduché príklady typu 
dosaď do vzorca", ale skór na ú-

vahy,akým spósobomvyriešit daný 
problém a výsledok odhadnút. Či-
tatel takto může postupne prežívat 
dobrodružstvo vývoja hviezdy od 
jej vzniku až po niektorý z jej 
možných konoov. Z astronóma 
amatéra sa tak nenásilným spáso-
bom stáva akýsi astrofyzik ama-
tér. 

V úvode som spomenul astrono-
mické obrázkové publikácie, ktoré 
nemajú núdzu o čitatelov. Na zá-
ver mi 'dovolte vyslovit presvedče-
nie, že aj táto kniha, Noci v nej 
nenájdete ani jednu farebnú, či 
čiernobielu fotografiu, si nájde 
svojich priaznivcov. Zároveň si 
můžeme len priat, aby nezostala vo 
svojom snažení osamotená a stala 
sa akýmsi predvojom knih, ktoré 
budú postupne dodávat mysleniu 
milovníka ° astronómie fyzikálny a 
matematický základ. 

RNDr. Vladislav Vaculík 

Katalóg starých tisků 
knihovny 
Astronomického 
ústavu ČSAV 

Středisko vědeckých informací As-
tronomického ústavu ČSAV v Ondře-
jově vydalo v roce 1986 jako 1. svazek 
série Scripta astronomica publikaci 
Miroslava Jarolíma „Katalog starých 
tisků knihovny Astronomického ústa-
vu ČSAV", jímž autor splácí dluh té 
části knihovního fondu, která stojí 
ve stínu novodobé knižní produkce. 

Katalog obsahuje 204 tituly, vy-
dané v rozmezí let 1501-1800 (tzv. 
paleotypy). Obsahově jsou to díla 
různorodá. Vedle převažujících spisů 
astronomických, fyzikálních a mate-
matických jsou zde i knihy filoso-
fického a všeobecně vzdělávacího 
charakteru. Perlami této sbírky je 
několik figurálních atlasů souhvězdí, 
z nichž některé jsou ručně koloro-
vány (např. 2. vydání Cellariova 
atlasu Harmonia macrocosmica z ro-
ku 1708). Pozornost též zaslouží M{ 1-
lerova Mappa geographica Regni 
Bohemiae (1720) s grafickou úpravou 
českého barokního umělce V. V. Rei-
nera, Claviova Gnomonica (1581), ně-
kolik spisů jezuitského polyhistora 
Athanasia Kirchera a první svazky 
světových astronomických ročenek. 

Autor se snaží každou knihu popsat 
tak, aby vynikla její osobitost v pří-
pade konfrontace s výtisky téhož vy-
dání v jiných knihovnách. To zname-
ná, že vedle základního popisu knihy 
se zabývá i její grafickou úpravou, 
typem vazby a zachovalostí. Mimo-

řádnou pozornost pak věnuje jednot-
livým přípiskům, rukopisným po-
známkám, komentářům, provenienci 
popisovaného díla a jeho osudům. 

Katalog uvádí velmi cenná před-
mluva historika Zdeňka Horského 
o vzniku knihovny a její funkci 
v prvopočátcích naší nejstarší astro-
nomické instituce. Uzavírá jej 16 
reprodukcí zajímavějších titulních 
listů a grafických příloh popisova-
ných knih. 

Publikace je sice určena hlavně 
pracovníkům v bibliografické a pří-
rodovědné oblasti, ale jistě zaujme 
i tu část širší veřejnosti, kterou stará 
kniha zajímá nejen jako kuriozita, 
ale především jako němý svědek 
a kulturní vizitka minulých dob. 

doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. 

Gnómonický atlas 
severní hvězdné oblohy 

Kdo obdiv noční oblohy napině-
né hvězdami proměnil do touhy 
„vyznat se v ní", ten ocení každou 
přehlednou hvězdnou mapu. Zvláš-
tě mapu, na níž nejkratší spojnice 
objektů na obloze přejdou do pří-
mek na mapě. Nevýhodou takových 
map v gnómonické projekci byvá 
jejich větší formát, který znesnad-
ňuje manipulaci potmě. Zvolený 
formát A4 osmnácti map Pavla 
Spurného je nejvhodnější. Auto-
rovi se podařil takový výběr a 
takové rozdělení, že mapy zůstávají 
přehledné. 

Soubor map doprovází 23 stran 
textu, který podrobně vysvětluje 
jejich používání a uvádí i metodu 
jak určit radiant meteorického roje 
ze zakreslených meteorů. V příloze 
k tomuto textu je uveden seznam 
map ve vztahu k názvům souhvěz-
dí, a to „oběma" smery: od čísla 
mapy k souhvězdí a od souhvězdí 
k číslu mapy. V příloze je uveden 
i výpočetní program pro určování . 
radiantu roj ových meteorů meto-
dou průsečníků, použitelný na kal-
kulátoru TI-59. 

Mapy jistě především poslouží 
jako pomůcky pro zakreslování 
meteorů a bolidů. Pro svou pře-
hlednost budou však používány 
i všude tam, kde je nutná rychlá 
orientace mezi objekty viditelnými 
lidským zrakem na noční obloze. 

Soubor map a průvodní text 
byly vydány jako neprodejný in-
terní tisk AsÚ ČSAV. Jsou k dis-
pozici lidovým hvězdárnám a as-
tronomickým kroužkům pro všech-
ny vážné zájemce, od nichž se oče-
kává zasílání zákresů jasných bo-
lidů na observatoř v Ondřejově. 
RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc., 

člen kor. ČSAV 
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Petr Škoda z českého Duba bol najúspešnejším auto-
rom vlaňajšieho Astrofota. Získal hned tni prvé ceny: 
dye za diapozitivy a jednu za čiernobielu fotografiu. 
Na obrázku je „Horská Luna", exponovaná 16. 3. 1986 
nad horami Pirin v Bulharsku, ktorú porota jedno-
značne vyhlásila za najpósobivejší farebný záber sú-
faže Astrofoto '86. 

„Skončil deň a nastala noc piná hviezd" je názov foto-
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nované: Praktika MTL 5, 3M 100. Halleyova kométa 

nad horami" Petra Škodu z Českého Duba bola ocenená porotou v ka-
tegórii Astronomické fotografie 1. cenou. Exponované 10 minút na Ko-
dak EN 100 Praktikou s Pancolarom 1,8/50. Fotoaparát bol počas ex-
pozície sklonený na montáži. 
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813 81 Bratislava. Zadané do sadzby 2. 3. 1987, imprimované 23. 4. 1987, 
expedícia 28. 5. 1987. 
Indexné číslo 49082 Reg. SUTI 9/8 

f 

Mir medzinárodne — S. Kužel. 
Svedkovia dávnej katastrofy —
O svojej práci rozpráva L 
Krivský  
Stopy v kráterech — V. L. Ma-
sajtis 
Astrofoto '86 — P. Augustín . 
Fotografia v astronómii — E 
Csere  
Brúsenie astronomických zrka-
diel — V. Přibyl . 
Pozorujte s nami — V. Porub-
čan, B. Štec  
Nepriama metóda pointácie ko-
mét — M. Znášik . . 

CONTENTS 

Mir International — S. Kužel . 
The Witnesses of Disasters —

an Interview with L. Křiv-
ský  

Traces in Craters — V. L. Ma-
sajtis . 

Astrophoto '86 — P. Augustín. 
Photography in Astronomy —

E. Csere  
Grinding of Astronomical Mir-

rors — V. Přibyl . . 
Let Us Observe Together —

V. Porubčan, B. Štec . 
An Indirect Method of Comet 

Guiding — M. Znášik . . 

COjjEP)KAHLIE 

Mltp C MexciLyxapoAxoH T04KH 
3peHI4x — C. Kyxcert . 
CBIIj.IeTCIIDI aBHbIx KaTacTpocp 
— O csoeiž pa6ore paccKa3bl- 
saeT JI. Kpxa4BcKH . . . 
CrleRbt B KpaTepax — B. JI. Ma- 
cařzTlíc 
AcrpocpoTo '86 — Fl. AyrycTIIH 
cOTOrpacjIIH B aCTPOHOMHI4 — 
3. LIepe  
I1InlacpoBKa acTpoHoMllueCKoi4 
3epxan — B. IIp7KH6Hn . . 
Ha6nloqaáTe BMecTe C HaMI4 
— B. rIopy6eaH, B. IIITeI; . . 
KOCBeHH6Ií4 MeTo,![ BI43YIpOBaHLISI 
KOMeT — M. 3HaIIIHK . . . 

UPOZORŇUJEME 
PRISPIEVATEEOV 

73 

76 

79 
86 

93 

98 

102 

104 

73 

76 

79 
86 

93 

98 

102 

104 

73 

76 

79 
86 

93 

98 

102 

104 

Pri zasielaní príspevkov uveďte aj 
svoje rodné číslo a domácu adresu. 
Tieto vyžaduje vydavatelstvo Obzor, 
nakolko honoráre sa spracúvajú po-
čítačom. 

Rukopisy posielajte v dvoch exem-
plároch (originál a 1 kópia), aby 
jeden exemplár bol k dispozícii re-
cenzentovi. 

Rukopisy píšte normalizovane —
60 až 65 úderov na jeden riadok, 
30 riadkov na rukopisnú stranu. 

Redakčné termíny uzávierok: pre 
číslo 5/87 do 6. 6. a pre 6/87 do 
15. 8. 1987. Po tomto termíne móžu 
byt do čísla vnesené len aktuality, 
ktoré prídu do redakcie najneskór 
10 dní po termíne redakčnej uzá-
vierky. 
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„Konjunkcia na rannej oblohe” Ma- A 
rána Igaza z Partizánskeho získala 
v kategórii Umeleckých a reportáž- 
nych snímok 3. cenu — autori nad 25 
rokov. 

4 Jirka Vorlický z Podivína zaslal se-
riál „Tajemství optické plochy" —
Ronchigrafy a Foucoltografy, expo-
nované Tessarom 3,5/210, Praktika 
super TL, Fomapan 27 DYN, expozí-
cia 20 min., za ktorý v kategórii 
Astronómia je mój koníček získal 
3. cenu. 




