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V kultúre 
kultůrne 

Donedávna sme neverili v symbió-
zu ekonomiky a kultúry; dnes sa 
nám toto partnerstvo zdá celkom ná-
dejným. Už nám nepripadá divné, že 
sa slová chozraščot či samofinanco-
vanie uchytili aj v oblasti riadenia 
kultúry — aj ked zatial ako pojmy 
úpine nové, ktorých obsah by mala 
spresnit prax najbližších rokov. 
Ked sa človek začne dívat na svet 

cez triezve okuliare ekonomických 
kritérií, po čase mu všetko pripadá 
náramne jednoduché. Zdá sa mu, že 
to, čo je životaschopné, je aj samo-
financovatelné — a tento príliš zjed-
nodušený pohlad preniká aj do kul-
túry. Preniká postupne a nebadane, 
ovplyvňuje nás — a práve preto by 
sme nemali pripustit, aby sa pri 
hodnotení práce v kultúre zaužíval 
ako prvoradé a jediné kritérium. 
Ak by sa totiž ekonomické hladiská 
stali v kultúre prvoradými, nutne 
by to viedlo ku komercionalizmu. 
Kultúra, ktorá ide dobre na predaj, 
hodnotila by sa viac než té, ktorá 
si musí najprv hladat cestu k súčas-
nikovi — hoci každý dobre vie, že 
kasáky vůbec nemusia byt skvostami 
vysokej umeleckej hodnoty. 

Na druhej strane však vztah sa-
motinancovania a kultúry nie je 
možné odbit jednoduchým áno ale-
bo nie. Vec si zaslúži širšiu disku-
siu, pretože závislost diela od hod-
notenia publika je istotne prirodze-
ná a potrebná. Nadlho dopredu .y-
predané lístky do planetária (ako to 
často býva nielen v Prahe, ale i v 
Prešove) naznačujú, že aj populari-
zácia vedy móže byt ekonomicky 
výhodná. Lenže ak by sa programy 
planetárií obmedzili len na tie pred-
stavenia, ktoré idú na dračku, po-
stupne by vymizli odborne najnároč-
nejšie podujatia a obsah práce pla-
netárií by sa stále viac vzdaloval od 
ich póvodného poslania. Popularizá-
cia vedy — v našom prípade astro-
nómie — by sa napokon mohla stat 
natolko populárna, že by sme v nej 
zrnká poznania hIadali zvščšovacím 
sklom. 
Počet návštevníkov nie je teda 

Merkúr, Mesiac, beta Tauri a Venuša (zdo-
la nahor) sú objekty, ktoré zachytil na po-
zorovatePni BEZ v Bratislave Roman Piff1. 
Konjunkciu Mesiaca s Merkúrom fotogra-
foval 17. mája o 19,35 SEČ fotoaparátom 
Pentax Program A cez objektiv Zoom 
3,5/105 na film Agfapan 100. Expozícia zá-
beru je 1/2 sekundy. 

zdaleka jednoznačným ukazovate-
lom kvality. Napriek tomu sa pri 
hodnotení práce našich hvezdární 
a planetárií velmi často používa ako 
objektívne meradlo — jednoducho 
preto; že mých kritérií ktoré by sa 
dali zostavit do prehladnej tabulky, 
proste niet. V kultúre sme stále ne-
dokázali ničím nahradit kvantitatív-
ne ukazovatele, ktoré sa dnes už ne-
hodlá ani pre riadenie priemyslu. 
Masové podujatia pre širokú verej-
nost (aj v prípade, že sa astronó-
mie dotýkajú len okrajovo) hodno-
tia sa vyššie než systematická indi-
viduálna práca s mladými záujem-
cami o astronómiu, hoci práve toto 
je forma výchovnej činnosti, v kto-
rej sú hvezdárne nenahraditelné. 
I~udová hvezdáreň je len vtedy ži-
vým skutečným stánkom astronó-
mie, ked tu majú domovské právo 
amatérski pozorovatelia. Bez nich 
je hvezdáreň mtva — aj keby or-
ganizovala akýkolvek počet maso-
vých podujatí. 

Aj ked nie som zástancom• komerč-
ných prístupov v kultúre, musím 
uznat že symbióza kultúry s ekono-
mikou může byt niekedy prínosom. 
Ved si všimnite, že ludia si často 
vůbec nevážia to, čo dostávajú zdar-
ma. Platí to aj opačne — to, čo je 
zadarmo,velmi často nestojí za nič. 

Astronomické semináre poriadajú 
naše hvezdárne zdarma. Nielen že sa 
neplatí vstupné, ale záujemcom hra-
dí organizácia aj cestovné a dokon-
ca aj stravu. Takáto dobročinnost 
má však aj svoj rub: na niektoré 
podujatia sa dostáva stále té istá 
skupina účastníkov — Iudí, ktorým 
je vysielajúca organizácia ochotná 
zaplatit. Mnohokrát tito vyvolenci 
o samotné prednášky ani nestoja, 
skór sem prichádzajú kvůli vzájem-
ným kontaktom. Škoda však, že si 
tieto prednášky nemůžu vypočut aj 
další .amatéri, ktorí by snád za svo-
ju účast radi aj zaplatili ... 

A vlastne — prečo nie? Preťo ne-
organizovat astronomické semináre, 
kde by sa — tak ako všade na svete 
— účast platila? Dokonca můžeme 
uviest aj konkrétny prípad poduja-
bia tohto druhu, ktoré vlani poria-
dal Slovenský zváz astronómov 
amatérov. Bol to seminár o fotogra-
fovaní oblohy a zorganizovala ho 
hvezdáreň v Rámavskej Sobote. Váč-
šinu účastníkov tvorili amatéri, kto-
rí si cestu, stravu a pobyt platili sa-
mi — a to radi, lebo program sku-
točne stál za to. Takáto prax je ur-
čite perspektívna. Poznamenajme 
však, že poplatky musia byt, tak ako 
to bole na seminári, v únosnej výške. 
Ved astronomický seminár v žiad-
nom prípade nemůže byt zárobko-
vým podnikom; může íst len o úhra-
du skromných nákladov. 

A čo astronomické praktiká: bole 
by možné zaviest na nich účastníc-
ky poplatok a úhradu nákladov? 
V žiadnom prípade! A to preto, lebo 

účastníkmi na týchto podujatiach 
sú mladí ludia, ktorí ešte zatial nie 
sú zárobkovo činní. Keby boli odká-
zaní na to, či im rodičia dajú na 
pestovanie astronómie peniaze, vied-
1 by to k diskriminácii tých záujem- 
cov, ktorých rodičia nie sú dostatoč- 
ne finančne silní alebo dostatočne 
uvedomelí. Viedlo by to' k elitárstvu, 
ktoré je proti zásadám socialistické-
ho systému vzdelávania a socialistic- 
kej kultúrnej politiky. Astronomické 
praktiká, podujatia, na ktorých sa 
mladí ludia oboznamujú s princip-
mi vedeckej práce, majú medzi po- 
dujatiami ludových hvezdární neza- 
stupitelnú výchovnú úlohu. Ťažko 
nájst inú, bezprostrednejšiu a účin- 
nejšiu formu púsobenia na mládež, 
ktorou hvezdárne vedú mladých, ta-
lentovaných ludí k ušlachtilej zálu- 
be a zároveň k materialistickému 
chápaniu sveta k uvedomelému ate- 
izmu. A práve preto je prirodzenou 
požiadavkou, aby táto oblast činnos-
ti ludových hvezdární bola úpine 
nezávislá od všetkých hladísk eko-
nomiky. Zatial čo zaistovanie róz- 
nych potrieb pre amatérov je mož-
né zorganizovat na princípe plate-
ných služieb, samotné poslanie hvez-
dární vo výchovnej a ideologickej 
oblasti v žiadnom prípade nemožno 
podriadit zákonitostiam ekonomiky. 

A ako je to u nás so službami pre 
amatérov? Zatial sa za ne ešte ne-
platí, a to preto, že žiadne služby 
nie sú. Potrebujete napríklad poko-
vovat zrkadlo. Iste radi by ste za-
platili. Je to jednoduchšie než sa do- 
prosovat a hladat niekoho, kto sa 
nad vami zlutuje. Lenže takáto služ-
ba ešte stále nie je. Jedinou prekáž- 
kou je to, že nie sú stanovené po-
platky, ktoré smie SÚAA Hurbano- 
vo za takéto služby účtovat. Výhod-
ný (pre obe strany) mohol by byt 
aj predaj optiky. Lenže jej niet. Po- 
skytovanie literatúry? Tá sa rozchy- 
tá akonáhle vyjde. Načo teda vůbec 
hovorit o možnosti platených slu- 
žieb? Nuž práve preto, že by sa asi 
rozvinuli, keby boli aj pre hvezdár-
ne ekonomicky zaujímavé. To by 
však vyžadovalo vytvorit ekonomic-
ké kritériá, ,aké zatial pre rozpočto-
vé organizácie v oblasti kultúry nie 
sú. 
Ľudové hvezdárne a planetáriá sú 

typickým príkladom organizácií, kto-
ré vždy budú rozhodujúcu čast pro- 
striedkov na zabezpečenie svojej čin-
nosti čerpat z dotácií. Nemůžeme ča- 
kat, že by sa stali finančne sebe- 
stačnými — rovnako ako to nepred- 
pokladáme v prípade múzeí, galé-
rií, či knižníc. Ak sa napriek tomu 
zdá rozumné zaviest aj v takýchto 
organňzáciách systém platených slu- 
žieb, motívom nie je zisk, ale sna-
ha podporit činnost, ktorá by sa na 
ekonomickej báze rozvíjala lepšie. 
Takáto symbióza kultúry s ekono-
mikou může byt aj inšpiratívna. 

TATIANA FABINI 
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 Z CIRKUi,AROV IAU 

• ORGANICKÉ RADIKÁLY NA 
RÁDIOVÝCH VLNÁCH. Z Max 
Planckovho ústavu pre rádioastro-
nómiu v Bonne (NSR) oznámili, že 
po prvýkrát v histórii sa im poda-
rilo detegoval v inej galaxii než 
našej organické radikály CN, HNC 
a C2H. Kedže tieto radikály nemó-
žu volne existoval na Zemi (iba 
ako medzistupeň chemických reak-
cií), nemajú ustálené pomenovanie 

M 82 

v chemickom názvosloví. Na detek-
ciu týchto radikálov stačil 30 m rá-
dioteleskop, pompcou ktorého po-
zorovali emisné oblasiti CN v gala-
xiách NGC 258, IC 342 a M 82. 
HNC pozorovali len v galaxii IC 
342 a radikál C2H v známej „vý-
buchujúcej" galaxii M 82. 

• GINGA ÚSPEŠNE. Japonská 
rSntgenová družica Ginga je ús-
pešná aj pri hladaní občasných 
róntgenových zdrojov. V oblasti ob-
lohy 211136m ± 57.1° kde sa nachá-
dza zdroj Cep X-4, pozorovala 
v pásmach 1-4 a 9-18 keV vzrast 
rántgenového žiarenia asi o 100 
mCrab, (ul milicrab = tisicína ránt-
genového toku Krabej hmloviny). 
Ako sa ukázalo, zdrojom je r©ntge-
nový pulzar s periódou 66,25 s, kto-
rý má okrem pravidelných pulzov 
aj nepravidelné zjasnenia. Iný zis-
tený zdroj, ktorý leží v oblasti 
18h40m ± 0,8°, sa tiež ukázal ako 
róntgenový pulzar s periódou 
29.508 s. Jeho intenzita je okolo 
50 mCrab. 

26. apríla 1988 objavila Ginga 
rSnitgenovú novu v súhvezdí Vul-
pecula. V pásme 2-7 keV dosiahla 
nova intenzitu žiarenia až 6 Crab. 
Jej spektrum odpovedá teplote asi 
2.3 X 107K. „Svetelná krivka" uká-
zala, že nova bola objavená v blíz-
kosti maxima. Dóležité je zistif, či 
nova žiari aj vo viditeTnom svetle. 
Prehliadka palomarských platní a 
platní získaných Schmidtovou ko-
morou na Tokijskom astronomic-
kom observatóriu v Kiso odhalila 

dvoch možných kandidátov. Prvým 
z nich je červená premenná hviez-
da, ktorá má na palomarských plat-
niach jasnost B = 18,5 mag a index 
B—R = 4. Na platniach z Kisa ho-
la roku 1983 viditelná ako objekt 
19,5 magnitúdy, v roku 1988 ako 
17,5 magnitúdy. Druhý kandidát sa 
na palomarských platniach nena-
chádza, ale na platniach z Kisa mal 
28. apríla 1988 modrú magnitúdu 
B = 17,5. 

10. októbra 1987 pozorovala dru-
žka Ginga pulzar, ktorý má perió-
du pulzácií 414 s. Tvar pulzov je 
jednoduchý a slabo závislý od frek-
vencie (energie) žiarenia. Intenzita 
pulzujúcej zložky bola rovnaká asi 
30 minút po objave, potom postup-
ne asi po 7 hodinách poklesla pod 
úroveň detegovatelnosti. Energetic-
ké spektrum ukázalo silné emisné 
a absorpčně čiary železa. Vzrušu-
júce však je, že v oblasti vymedze-
nej presnostou určena polohy sa 
nachádza, okrem známeho rántge-
nového zdroja GPS 1722-363, aj 
zvyšok po supernove G351,2 -E- .i. 

• NOVA VULPECULAE 1987 
Vzplanutia nav na rozdiel od su-
pernov nie sú takou grandióznou 
prestavbou hviezdneho telesa. Za-
tial čo supernova skončí úpiným 
rozmetaním vybuchujúcej hviezdy, 
nova odhadzuje len povrchovú 
vrstvu. Novy mávajú podstatne 
kraitšie obdobie maxima a pokles 
jasnosti nastáva ovela rýchlejšie. 
Nova, ktorá vybuchla v decembri 
minulého roka v súhvezdí Vulpe-
cula, zoslabla za mesiac približne 
o 7 magnitúd. Zaujímavé súvislosti 
priniesli jej infračervené pozorova-
nia, ktoré sa robili 24. februára po-
mocou 2,34-m infračerveného cla-
lekohIadu univerzity vo Wyomingu. 
Ukázalo sa, že jasnost novy v de-
siatich spektrálnych pásmach od 
2,3 11an do 18 µm odpovedá žiareniu 
čierneho telesa o teplote 600 K. 
Znamená to, že okolo novy sa vy-
tvorila prachová obálka snád s ur-
čitým obsahom uhlíka, ktorý sa ako 
katalyzátor zúčastňuje na preme-
ne vodíka na hélium v tzv. uhlíko-
vo-dusíkovom cykle. Porovnanie 
s predchádzajúcimi infračervený-
mi pozorovantami ukázalo, že pra-
chová obálka už chladne a postup-
ne ustáva kondenzácia vyvrhnuté-
ho materiálu do prachových zřn. 
Spektrofotometrické pozorovania 
ukázali, že vyvrhnutý materiál má 
rýchlost okolo 750 km s -1. V spek-
tre sa dá zistif iba materiál, ktorý 
sa k nám približuje; zložky spek-
trálnych čiar posunuté do červe-
ných vinových dlžok, teda tie ktoré 
vznikajú vo vzáaTujúcej sa časti 
materiálu, nie sú v spektre viditel-
né. To potvrdzuje, že hviezda je 
obklopená nepriehladnou pracho-

you obálkou, ktorá zakrýva vzda-
Iujúci sa materiál. 

• TOHTOROČNÉ SUPERNOVY. 
Zatial čo prvá dáma južnej oblo-
hy, supernova SN 1987A vo Vel-
kom Magellanovom mraku, stále 
púta pozornost južných observató-
rií, výkonná pozorovacia technika 
umožňuje aj na severnej pologuli 
pozorovat podobné, aj ked nie tak 
velkolepé úkazy. Prvú tohtoročnú 
supernovu objavili Japonci 18. ja-
nuára vo vzdialenosti iba 40" od 

M 58 

stredu galaxie M 58 v súhvezdí 
Panny. V tom čase mala jasnost 
13,5m. Dodatočne sa našli aj pozo-
rovania urobené o tni dni skór, na 
ktorých je supernova ešte slabšia. 
Spektroskopické pozorovania uká-
zali že je to supernova II. typu 
krátko po maxime. Šírka emisnej 
čiary Hg ukazuje, že rýchlost roz-
pínana je najmenej 10 000 km/s; 

málo početné spektrálne čiary ma-
jú profily typu P-Cygni. Za prvé 
rtri mesiace tohto roka boto obje-
vených už desaf supernov. 

• GALAgIA PRI KVAZARE. 
Kvazary, najvzdialenejšie objekty, 
ktoré vo vesmíre pozorujeme, na- 
ďalej sú zdrojom nečakaných ob- 
javov. Stačí spomenút záhadu 
zdanlivo nadsvetelných rýchlostí, 
alebo zložité spektrá, obsahujúce 
systémy čiar odpovedajúce róznym 
červeným posunom. Takýmto prí- 
padom je aj kvazar QSO 1209 -}- 
-{- 107. Pozorovania pomocou ka- 
nadsko-francúzsko-havajského 3,6 
m áalekohladu za velmi dobrých 
atmosferických podmienok v čer- 
venom svetle umožnili objavit vel-
mi slabú galaxiu, ktorá má v in- 
fračervenom pásme jasnost 22,0m. 
Od kvazaru, ktorý má červený po-
sun z = 2,19 a magnitúdu v infra- 
červenej oblasti R = 17,6m je 
vzdialená iba 1,3". Táto galaxia sa 
spolu s kvazarom javí ako jeden 
objekt a je pravdepodobne zdrojom 
jeho systému absorpčných čiar io-
nizovaného železa a horčíka s čer-
veným posunom z = 0,64. 

Pripravil J. Zverko 
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Podivné hviezdy v M 31? 
Ked roku 1923 E. Hubble rozlišil pomocou 2,5 m da-

lekohIadu na Mt. Wilsone v hmlovine M 31 jednotlivé 
hviezdy, astronómia slávila velký úspech. Bol to dókaz, 
že špirálové a eliptické hmloviny v róznych častiach 
oblohy sú galaxie podobné našej. Odvtedy astronómovia 
skúmali mnohé dalšie, vzdialenejšie galaxie pomocou 
stále váčších áalekohTadov so stále citlivejšími detek-
tormi. Preto dnes nikoho neprekvapí, že napr. v gala-
xii M 31 dokážeme rozlíšit a detailne študovat jednotli-
vé hviezdy aj v jej guTových a otvorených hviezdoko-
pách. 

Aké prekvapivé výsledky prináša takéto detailně štú-
dium, ukazuje článok J. B. Hutchingsa a kol. uverejne-
ný v Astronomical Journal, 1987, vol. 322. Autori vybrali 
pre družicové pozorovania pomocou IUE dye hviezdy 
v M 31. Prvá z nich, OB-78-277 sa nachádza v hmlovine 
OB 78 (NGC 206) a bola vybraná na základe predchá-

1)etailný zaber okrajových častí galaxie M 31 v Andro-
méde rozložil hmlovinu na jednotlivé hviezdy, z ktorých 
niektoré majú odlišné vlastnosti ako hviezdy v našej 
Galaxii. 

dzajúcich spektroskopických pozorovaní v optickej ob-
lasti pomocou MMT (Multiple Mirror Telescope). Vyplý-
va z nich, že hviezda je raného spektrálneho typu O6 
a že čiary N III s vinovými dlžkami 463,4-64,1 nm sú 
nečakane absorpčně, zatiaT čo u hviezd toho istého spek-
trálneho typu v našej Galaxii sú emisně. Neobvyklý 
„nález" sa zistil aj v ultrafialovom spektre. Hoci toky 
žiarenia hviezdy prislúchajúce jednotlivým vinovým dlž-
kam bolí opravené o vplyv galaktickej absorpcie, celkové 
rozdelenie energie hviezdy zodpovedá štandardnému 
modelu hviezdnej atmosféry s efektívnou teplotou 
22 000 K, hod i v našej Galaxii majú takéto hviezdy 
podstatne vyššiu teplotu — okolo 40 000 K. Tento rozdiel 
móže znamenat, že v M 31 je odlišný priebeh galaktic-
kej absorpcie alebo že hviezdy majú naozaj anomálne 
rozdeleni'e energie a vzhlad spektra. K tomuto záveru 
dospeli autori porovnaním ultrafialového spektra skú-
manej hviezdy z galaxie v Androméde a hviezdy rovna-
kého spektrálneho typu a približne rovnakej svietivosti, 
ktorá sa nachádza v našej Galaxii. Oproti očakávaniu 
sa v spektre hviezdy v M 31 vóbec nenachádzajú čiary 
C IV a Si IV s absorpčnými profilmi typu P Cygni. Aj 
napriek tomu, že ultrafialový záznam spektra je pomerne 
kvalitný, absorpčné čiary prislúchajúce hviezdnemu 
vetru sú velmi nevýrazné. Zodpovedajúce hodnoty ra-
diálnych rýchlostí sú nízke v porovnaní s hviezdami 
rovnakého spektrálneho typu nielen našej Galaxie, ale 
aj s hviezdami Velkého Magellanovoo oblaku. 

Náznaky podobných prekvapení nám prináša i áalšia 
hviezda, OB-69-W-R2, nachádzajúca sa v asociácii OB-
-69. Táto Wolfova-Rayetova hviezda bola už skúmaná 
v optickej oblasti na Kitt Peak National Observatory 

4 m dalekohIadom. V spektre možno rozoznat silné 
emisné čiary H, He I, He II, N III, ako aj nebulárnu 
čiaru (O III). Pozorovanou zvláštnostou je však neprí-
tomnost exnisnej čiary C IV s vinovou dlžkou 580, nm, 
ktorá je pre váčšinu hviezd charakteristická. V spektre 
tejto hviezdy nepozorujeme ani čiary C IV, He II, N IV 
s absorpčnými prof jimi typu P Cygni. Je fakt, že pozo-
rovaný signál je slabší v porovnaní s OB-78-277, a preto 
je aj tažšie v dósledku váčšieho šumu detegovat absorp-
čně čiary v spektre. Tu však radiálne rýchlosti absorp-
čných zložiek hviezdneho vetra viacmenej súhlasia 
s hodnotami mých Wolfových-Rayetových hviezd v Ga-
laxii a vo VeTkom Magellanovom oblaku. Naopak, roz-
delenie energie hviezdy nezodpovedá štandardnému mo-
delu hviezdnej atmosféry s teplotou Wolfových-Rayeto-
vých hviezd, čo však nie je prekvapujúce, lebo v atmo-
sférach Wolf ových-Rayetových hviezd prebiehajú také 
fyzikálne procesy, ktorým štandardný model atmosfé-
ry jednoducho nevyhovuje. 

Táto dvojica hviezd s práve popísanými niektorými 
vlastnostami v ultrafialovom spektre nie je jedinou 
vzorkou. Niektoré zvláštnosti boli pozorované i v nie-
kolkých hviezdach Velkého a Malého Magellanovho ob-
laku. V tomto prípade je však zrejme na príčine roz-
dielny obsah tažkých prvkov v oboch galaxiách oproti 
našej Galaxii súvisiaoi s dlžkou trvania ich vývoja. Otáz-
ka vztahu medzi obsahom tažkých prvkov a jednotli-
vými typmi galaxií me je dnes spolahlivo vyriešená a je 
preto v súčasnosti tiež intenzívne študovaná. Avšak prí-
pad pozorovaných zvláštností u oboch hviezd hmloviny 
M 31 poukazuje skór na existenciu skutočného rozdielu 
medzi hmotnými horúcimi hviezdami našej Galaxie a M 
31, hoci dodnes nie sú známe žiadne dóvody, prečo by to 
tak malo byt. Možno tento problém vyriešia ďalšie po-
zemské i družicové pozorovania váčšieho počtu hviezd 
hmloviny M 31 a mých blízkych galaxií. M. ZBORIL 

Ďalšie vzdialené kvazary 
V smere južného galaktického pólu, na ploche s roz-

lohou 30 štvorcových stupňav, našla skupina astronómov 
z Cambridge (V. Británia) 17 nových vzdialených kva-
zarov. Počet kvazarov s červeným posunom z > 3 a jas-
nostou mR < 20 tým stúpol na 24. Rekordne velký červený 
posun z = 4,43 f 0,01 má kvazar Q 0051-279, ktorého 
spektrum je na obrázku. Jeho absolútna jasnost je 
MR -28. Pri hTadaní kvazarov s velkými hodnotami z 
použili astronómovia z Cambridge metódu širokopásmo-
vého spektrálneho snímkovania (pozn i Kozmos 1/1988, 
str. 4). Podia Nature 3. 12. 1987 
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Medzi vzdialenými kvazarmi je najnovším rekordé-
rom Q 0051-279. Z jeho nízkodisperzného spektra získa-
ného na observatóriu Siding Spring pomocou 3,9 m áa-
lekohiadu bob o možné zistil červený posun z = 4,43 ± 
-f- 0,01. Ako vidíme na spektrograme čiara Ly 

a, 

ktorá 
v laboratórnych podmienkach žiari na vinovci dlžke 
121,6 nm, sa vplyvom červeného posunu zobrazila až v 
červenej oblasti spektra. 
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Desaf rukou 
na ObeHej 
dráha 
RNDr. PAVEL KOUSSKV, CSc. 

Pod skratkou IUE skrýva sa názov 
mimoriadne úspešnej astronomickej 
družice: International Ultraviolet 
Explorer — medzinárodná družica 
pre výskum ultrafialového žiarenia. 
Na obežnej dráhe je už desat rokov 
— čím podstatne prekročila póvod-
nú plánovanú životnost — a za ten 
čas zhotovila viac než 55 000 spektier 
najróznejších objektov oblohy; naj-
jasnejším objektom bola Venuša, 
najslabším centrálna hviezda plane-
tárnej hmloviny asi 20. magnitúdy. 
Na práci družice sa priamo podieTa-
lo 1600 astronómov, ktorí získané 
výsledky publikovali v 1200 člán-
koch v popredných astronomických 
časopisoch. Najmenej tolko referá-
tov zaznelo na róznych kolokviách, 
sympóziách a konferenciách. Výsled-
kom družice IUE sa venovalo osem 
špecializovaných medzinárodných 
konferencií. Dá sa teda povedat, že 
IUE je v súčasnej dobe najproduk-
tívnejším astronomickým prístrojom. 
A to napriek tomu, že jej daleko-
hlad, vybavený dvojkanálovým spek-
trometrom, je nepomerne menší než 
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špičkové prístroje pozemských obser-
vatórií. 

Čo je vlastne zdrojom úspechu 
družice? Výhodná špecializácia na 
oblast ultrafialového žiarenia. Tieto 
vinové dlžky obsahujú ovela viac in-
formácií o horúcich objektoch než 
viditelné svetlo, v ktorom pracuje 
váčšina pozemských dalekohTadov. 
V oblasti 100 až 300 nm je mnoho re-
zonančných čiar práve tých prvkov, 
ktoré sú najhojnejšie zastúpené vo 
vesmíre. Pozorovania družice IUE sú 
neocenitelné najmá pri pozorovaní 
horúcich objektov, ktoré váčšinu 
energie vyžarujú práve v ultrafia-
lovej oblasti. 
O pozorovanie ultrafialového žiare-

nia, ktoré zemská atmosféra nepre-
púšta, zaujírr~ali sa astronómovia už 
dávno, len čo to bolu technicky mož-
né. Prvé výsledky priniesli výškové 
rakety v roku 1955. Potom prišli špe-
cializované družice OAO 2, TD lA, 
ANS a Copernicus. Ultrafialovým po-
zorovaniam sa venovali aj kozmo-
nauti. Pri letoch Gemini a na orbi-
tálnej stanici Skylab používali malé 
kamery s objektívnym hranolom. Ďa-
lekohlady Orion 1 a 2 skúšali soviet-
ski kozmonauti na Salute 1 a Soju-
ze 13. Členovia výpravy Apollo 16 
postavili dokonca na povrchu Mesia-
ca malý ultrafialový dalekohTad. 

PRŤSTUPNÉ VŠETKÝM 

Prvé ultrafialové pozorovania sa 
uskutočnili pomlocou prístrojov, kto-
ré boll spravidla prfstupné len čle-
nom realizačných tímov; pokrývali 
len malý rozsah vinových dlžok a 
vžčšinou mali len krátku životnost. 
Taj-omstvo úspechu družice IUE spo-
číva predovšetkým v novej koncep-
cii experimentu. Už v prvom návrhu 
na posůavenie ultrafialovej družice, 
ktorý sa zostavoval v roku 1969, sa 
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Typy objektov, ktoré pozorovala družica 
roku 1985. Na zvislej asi počet pozorovaní. 

IUE do konca 

25^,0 

určilo, že spósob jej práce sa bude 
čo najviac blížit systému pozorova-
nia na pozemských hvezdárňach, čo 
znamenalo, že družica bude sprís-
tupnená širokému okruhu astronó-
mov. Dóležité bulo aj rozhodnutie, 
že družica IUE bude obiehat po geo-
synchrónnej dráhe. Novým prvkom 
bolu aj použitie ešeletového spektro-
metru, čo umožňovalo zachytit na 
jednej televíznej snímke úsek spek-
tra dlhý 100 nm, a to s dobrou spek-
trálnou rozlišovacou schopnostou. 

Vývoj družice IUE začal v roku 
197.1 za spolupráce troch skupín: 
americkej — reprezentovanej God-
dardovým strediskom pre kozmické 
lety (GSFC—NASA), britskej — re-
prezentovanej Vedeckotechnickým 
výskumpým výborom a západoeu-
rópskej, ktorú zastupovalo Európske 
stredisko pre kozmickú techniku 
(ESTEC-ESA). Najvhčší podiel mala 
americká strana, Angličania prispeli 
detektorom pre spektrometer, rieše-
ním niektorých optických systémov 
a slnečnou clonou. Sitredisko ESTEC 
zodpovedalo za slnečné panely. 
Slnečná clona, ktorá zabezpečuje 

ochranu optiky pred rozptýleným 
svetlom, je velmi dóležitá pre správ-
nu funkciu družice IUE. Na geosyn-
chrónnej dráhe sa totiž družica do-
stáva do zemského tieňa len v obdo-
bí okolo rovnodennosti (maximálna 
dížka slnečného zatmenia je 75 mi-
nút), takže vžčšina pozorovaní je na 
„dennej" oblohe. Clona bola navrh-
nutá tak, aby sa dalo pozorovat až 
do vzdialenosti 45° od Slnka (čo je 
vzdialenost Venuše pri najváčšej 
elongácii), takže pri vhodnej voTbe 
objektov móže družica IUE pozoro-
vat nepretržite. Podia dohody bol na 
družici zavedený 24-hodinový cyklus 
rozdelený na tni 8-hodinové smeny, 
z ktorých dye pripadajú na NASA 

S fU 
vizuálna magnii0da 

Z0 

Rozdelenie objektov, ktoré pozorovala družica IUE 
podia zdanlivej magnitúdy. Na vertikálnej asi počet 
pozorovaní, horizontálne magnitúda. 
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Prípad superionizovaných čiar ukazuje aká náročná je interpretácia ultra-
fialových spektier. Na oboch obrázkoch je pinou čiarou znázornené teoretic-
ké spektrum hviezdy s efektívnou teplotou 30 000 K. Obe výrazné čiary pri- 
slúchajú trikrát ionizovanému uhlíku. V chladnejšom prostredí (16 000 K — 
prerušovaná čiara na hornom obrázku) sú prakticky na tom istom mieste 
čiary Fe III, v ešte chladnejšom prostredí (9 000 K — prerušovaná čiara na 
spodnom obrázku) čiary Fe II dokonca simulujú výrazne posunuté absorpcie 
k čiaram C N. 

a jednu využíva spoločne ESA a 
SERC. Súčasne s vývojom družice 
sa rozbehli práce aj na pozemskom 
prijímacom zariadení. Jednu sledo-
vacia stanica vznikla priamo v God-
dardovom stredisku kozmických le-
tov NASA v Greenbelte (Mary-
land, USA), druhá vo Villafranca ne-
áaleko Madridu. 

ZÁPAS O KVALITU 
Pri konštrukcii družice a ladení 

programjov vyskytli sa aj infarkto-
vé situácie. Už kecy bola družica pri-
pravená na nosnej rakete, robili sa 
trikrát rózne úpravy, ktoré zakaž-
dým vyžadovali demontáž družice.;
Aj po štarte nastala občas výnimoč-
ná situácia. Napríklad pri jednom 
z prvých pozorovaní prerušil náhle 
palubný počítač režim pointovania 
a začal družicu maximálnou rých-
lostou nastavovat na Slnko. Vdaka 
tomu, že to boto ešte v skúšobnej 
prevádzke, bol v smene aj technik 
pre stabilizačnú sústavu. Rýchle vy-
hodnotil telemetriu a pripravil po-
stup povelov, ktoré nasmerovali dru-
žicu do bezpečnej polohy. Neskór sa 
zistilo, že závadu spósobilo prehria-
tie počíttača, ktorý bol potom pre-
programovaný, aby sa závada ne-

mohla opakovat. Zároveň bol vyme-
dzený rozsah poloh družice, v kto-
rých móže nastat prehriatie. 

Fri skúšobnej prevádzke hrali sa-
mozrejme hlavnú úlohu astronómo-

Experiment IUE 

via. Už Brok pred štartom družice 
vznikla skupina pre príjem, v ktorej 
bolí odborníci na prístrojovú tech-
niku i astronómovia so skúsenosta-
ml v ultrafialovej astronóm . Skúš-
ky sa týkali nielen družice a jej sub-
systémov, ale aj programov na ria-
denie družice a na spracovávanie 
údajov. Podarilo sa odstránit mno-
ho chýb a vymysliei mnohé zlepše-
nia. Zatial čo expozícia, prenos a re-
dukcia prvého hviezdneho spektra 
trvala 24 hodin, na konci 60-dennej 
skúšobnej prevádzky dokázali členo-
via prijímaczj skupiny získat spek-
trum tej istej hviezdy (eta UMa) za 
hodinu. Fri dnešnom usporiadaní tre-
ba na túto operáciu iba 30 minút. 
Začiatkom apríla 1978, ked skončila 
skúšobná prevádzka, boto zrejmé, 
že sa podarilo dodržat koncepciu 
navrhnutú v raku 1969: vzniklo no-
vé astronomické observatórium, kto-
ré sa od stoviek mých líši iba tým, 
že pracuje na obežnej dráhe a pozo-
ruje vesmír v ultrafialovej oblasti. 

HVIEZDY V ARCSifVE 

Astronóm, ktorého program pre 
družicu IUE úspešne prejde cez nie-
ktorú z dvoch výberových komisií 
(americká komisia rozdeluje dye tre-
tiny, európska jednu tretinu pozoro-
vacieho času), sa obvykle priamo zú-
častní pozorovania. Jeho úlohou je 
identifikovat vybraný objekt na te-
levíznej snímke. Všetky ostatné ope-
rácie (nastavenie objektu na štrbi-
nu spektrometra, príprava kamery, 
začatie a ukončenie expozície a pre-
nos údajov) sú pine v rukách tech-
nickej sm~eny: vedie ju jeden z as-
tronómov, trvalo zamestnaných v 
riadiacom stredisku. Najneskór za 24 
hodin po ukončení pozorovania dos-
tane hostujúci astronóm magnetickú 
pásku, na ktorej sú zaznamenané 

DRUŽICA 
štart 26. 1. 1987 raketou Thor Delta 2914 
hmotnost 312° kg 
pristroje 122 kg 
dráha — eliptická, geosynchrónna 

apogeum — 45 887 km 
perigeum 25 669 km 
sklon 28,6° 
excentricita 0,24 

~{

1 

dráhové elementy 
po štarte 

stabilizácia trojosová, lepšia než 1 obi. sekunda 

ĎALEKOHLAD 
práemer hlavného zrkadla 
svetelnost 
zarné pole 
typ 

• SPEKTROMETER 
krátkovinný kanál 

•dlhovinný kanál 

0,45 m 
f/15 
16 obl. minút 
Ritchey-Chrétien 

115,0-195,0 nm 
190,0-320,0 nm 
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opticky 
hrubá obálka 
- oblast` 
vzniku čiar He I 

hmota unikajúca 
zo sústavy 
- oblast vzniku 
rezonančných UV čiar 

disk•okolo 
primárnej ziožky 
- oblast" vzniku 
UV čiar obálky 

primárna zložka sekundárna zložka 
(hviezda BO - B5) 

akrečný prúd 

oblasť vzniku 
UV rezonančných čiar ťažisko sústavy 

(hviezda KO-Kill) 

Schéma modelu dvojhviezdy HX And zostaveného podfa optických a ultrafialových pozorovaní. 

spektrá pozorovaných objektov a ak 
si praje, dostane aj pásy papiera 
s vykreslenými spektrami. Nasledu-
júcich šest mesiacov má astronóm, 
v kitorého progran~e holi údaje zís-
kané, výhradné právo na leh využi-
tie. Po uplynutí tejto doby sú údaje 
v archíve prísstupné všetkým bez ob-
medzenia. Štandardný program pre 
redukciu spektier IUESIPS a dobre 
dostupný archív všetkých doteraz 
uvoInených spektier je dalším vý-
znamným prínosom programu IUE. 
V posledných rokoch sa spracováva 
viac archívneho materiálu než druži-
ca získava. V roku 1986 pribudlo do 
archívu 6 tisíc nových spektier, ale 
astronómovia požiadali o 12 tisíc sta-
rých snímok. 

Prvé astronomické výsledky 
z programu IUE publikovali členo-
vi•a prijímacieho tírnu v 50-strano-
vom prehlade, ktorý vyšiel v časo-
pise Nature 5. 10. 3978 (už 250 dní 
po štarte družice!). Podobný prehIad 
v roku 1987 už tvoril 750-stranovú 
knihu Exploring the Universe with 
the IUE, ktorú zostavil dr. Yoji Kon-
da, jeden z popredných odborníkovi 
na ultrafialovú astronómiu. Nie je 
preto jednoduché stručne zhrnút vý-
sledky, ktoré družica IUE získala za 
10 rokov výskumu hviezd, dvoj-
hviezd, medzihviezdneho prostredia, 
mimogalaktických objektov, ale i te-
lies slnečnej sústavy. Na práci dru-
žice IUE sa podieTali .aj astronómo-

via z Československa. Obmedzíme 
sa preto na tie oblasti výskumu, 
ktoré bezprostredne súvisia s našou 
účastou. 

Jedným z najzávažnejších objavov 
ultrafialovej astronómie je zistenie, 
že horúce hviezdy majú hviezdny 
vietor. Prejavuje sa v profiloch 
rezonančných čiar N V, C IV, 
Si IV, O IV, V, VI, Mg II, Fe 
II, Ni II a Al III. Pozorovania dru-
žice IIIUE ukázali, že maximálna 
rýchlost hviezdneho vetra stúpa 
s efektívnou teplotou hviezdy. V at- 
mosfére nadobrov spektrálneho typu. 
A má hviezdny vietor rýchlost asi 
300 km. s-1, zatiaT čo u hviezd spek-
trálneho typu O 3 dosahuje až 3 500 
km . s-1. Systematickým štúdiom zlo- 
žiek hviezdneho vetra sa zaoberal 
celý rad programov. Pochopit všet- 
ky javy hviezdneho vetra horúcich 
hviezd sa napriek velkému úsiliu 
zatiaT nepodarilo. 

Závažným javom vo hviezdnom 
vetre je superionizácia. V ultrafialo- 
vom spektre raných hviezd sa vy- 
skytujú čiary, o ktorých sa všeobec- 
ne usudzuje, že nemóžu vznikat žia- 
rením fotosféry. Pozorované čiary, 
najm5 O VI a N V, v prípade chlad- 
nejších hviezd aj C IV a Si IV, údaj-
ne móžu vznikat len pri vyšších te-
plotách, teda v superionizovanom 
prostredí. 

Týmto závažným problémom sa 
astrofyzici zaoberajú už viac než 15 

rokov. Vyriešit ho je dóležité, ak 
chceme pochopit pomery vo hviezd-
nom vetre a odhadnút jeho výdat-
nost, to znamená ak chceme určit, 
kolko hmoty stráca hviezda týmto 
spósobom v priebehu svojho života. 
Na základe porovnania teoretických 
sp'ektier vypočítaných pre rézne 
efektívne teploty dospeli štúdiom ar-
chívnych snímok družice IUE naši 
astronómovia Hubený, Harmanec 
a Štefl k záveru, že najm5 v prípade 
Be hviezdy (hviezdy spektrálneho 
typu B s emisnými čiarami v spek-
tre) možno superionizované čiary vy-
svetlit nie horúcim, ale naopak 
chladnejším prostredím (v optickej 
oblasti sa prejavuje emisnými čiara-
mi), lctorého spektrum móže v nle-
ktorých prípadoch simulovat super-
ionizované čiary a niekedy dokonca 
aj výrazne posunuté absorpčné čia-
ry. 

NOVÝ MODEL HVIEZDNEJ 
DVOJICE 

Dvojhviezdy patria medzi najdóle- 
žitejšie objekty optickej astronómie. 
Je teda pochopitelné, že sa nimi in- 
tenzívne zaoberajú aj astronómovia, 
ktorí pracuj  s družicou IUE. V cen-
tre záujmu sú predovšetkým tesné 
dvoj hviezdy s prenosom hmoty me-
dzi zložkami — interagujúce ' dvoj-
hviezdy. Búrlivý prenos hmoty na- 
stáva v kataklizmatických dvoj- 
hviezdach, medzi ktoré počítame aj 

150 



novy a supernovy typu I. Nezaují- 
mavé nie sú však ani dvoj hviezdy 
s pokojným prenosom hn~oty, kto- 
rých štúdium má v Československu 
dlhé tradície. Nemóžeme sa preto 
divit, že figurujú aj v programoch 
družice IUE. Prenos hmoty nastáva 
v interagujúcich dvojhviezdach pre-
to, že jedna z hviezd vyplňa maxi-
mámy (kritický) objem — Rocheovu 
medzu, a preto musí strácat hmotu. 
Tá odteká smerom ku druhej hviez- 
de a záleží na rozmeroch sústavy, či 
sa vytvorí okolo tejto zložky disk, 
alebo bude prúd hmaty dopadat pria- 
mo na jej „povrch". 

Štefl ve svojej kandidátskej práci 
študoval interagujúce dvojhviezdy 
KX Andromedae (primárna zložka 
BO — B5, sekundárna Kl, perióda 38,9 
dňa), ktorej akrečný disk sa v optic-
kom žiarení prejavuje emisnými čia- 
rami a dodatočnými absorpciami. 
Kombináciou optických spektier a 
snímok z archívu IUE sa mu poda- 
rilo vytvorit nový model tejto sústa-
vy. Najzaujímavejším zistením je 
dvojitá štruktúra akrečného disku: 

vnútorná čast sa prejavuje ako foto- 
sféra hviezdy S teplotou asi 9 000 K 
a má velkú hrúbku tak v ultrafia- 
lovej ako .aj v optickej oblasti, za- 
tial čo vonkajšia, expandujúca obál-
ka, je viditelná len v ultrafialových 
rezonančných čiarach. Z ich proti-
lov možno odhadnút, že sa táto čast 
rozpína rýchlostou asi 80 km . s-1. 
Okrem toho sa objavujú „chuchval-
ce" hmoty, ktoré letia rýchlostou až 
do 800 km . s-1. 

KAM FÚKA 
HVIEZDNY VIETOR? 

Prvé pozorovanie družice IUE pod- 
la návrhu československých astro- 
nómov sa uskutočnilo v auguste 1983. 
Cielom tohto programu (Fl 146, au- 
tori Koubský, Harmanec a Krpata) 
bolo sledovanie fázových zmien 
v spektre inej interagujúcej dvoj-
hviezdy — CX Draconis (primárna 
zložka B2,5, sekundárna zložka F5, 
perióda 6,7 dňa). Pozorovanie sa po- 
daiňlo zopakovat aj v roku 1985, tak-
že teraz je spolu s archívnymi spek- 
trami k dispozíoii celkove 64 snímok. 
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Spektrum hviezdy CX Dra (HD 174237) zhotovené pomocou družice IUE cez 
krátkovinný kanál, Fotografia vznikla prevedením telemetrických údajov do 
obrazovej formy. Spektrá určitého radu sú zachytené ako jednotlivé pruhy. 
Vidno na nich tmavé spektrálne čiary, ako aj značky, ktoré slúžia pre vý-
počet a korekciu skreslenia spósobeného televíznou elektrónkou a zosilova-
čom obrazu. 

Vdaka tomu bole možné podrobne 
mapovat rýchlostné pole v akreč-
ňom prúde tejto sústavy. Opakova-
né pozorovania vo fázach 0,3-0,4 
ukázali, že v tomto smere zrejme 
čast hmoty uniká preč zo sústavy. 
Súčastou programu FI 146 bolo aj 

pozorovanie kalibračnej hviezdy 96 
Her. Analýza štyroch ultrafialových 
spektier tejto hviezdy naznačila, že 
ide o dvoj hviezdu, ktorá sa skladá 
z dvoch rovnakých hviezd spektrál-
nehe typu B3. Na základe toho bola 
hviezda 96 Her pozorovaná v Kana-
de, v Bulharsku a v poslednom čase 
i v Ondřejove. Optické pozorovania 
pine potvrdili závery ultrafialových 
meraní, takže teraz vieme, že dvoj-
hviezda 96 Her má periódu 12,45 dňa 
a nie je vylúčené, že je viacnásob-
nou sústavou. 

Zaujímavým prípadom interagu-
júcich dvojhviezd sú symbiotické 
hviezdy. Tvorí ich nadobor neskoré-
ho spektrálneho typu, malá horúca 
hviezda a v ich okolí látka zložitej 
štruktúry o ktorej sa predpokladá, 
že pochádza z obrej hviezdy. Cho-
chol, Komárek •a Vittone študovali 
spektrá symbiotickej hviezdy AG Pe-
gasi (WN 6 + M 3, perióda 827 dní). 
Merania radiálnych rýchlostí emis-
ných čiar v spektrách z družice IUE 
naznačujú, že v tejto sústavy prúdi 
látka „opačným" smerom — od ho-
rúcej hviezdy k obrovi. Sú to zatial 
len predbežné výsledky, které bude 
treba preverit na lepšom pozorova-
com materiáli: amplitúda zistenej 
krivky je totiž porovnatelná s chy-
bou merania a navyše dosial nepo-
známe krivku radiálnych rýchlostí 
horúcej hviezdy. 

PROJEKT NEKONČI 
Po desiatich rokoch na obežnej 

dráhe je družica IUE stále vo velmi 
dobrom stave. Najviac „opotrebova-
ná" je stabilizačná sústava, v ktorej 
teraz pracuj  už iba dva z póvodných 
šiestich gyroskopov. Už sú priprave-
né aj riadiace programy, lotoré by 
dokázali družicu stabilizovat bez gy-
roskopov, len podla slnečného 
a hviezdneho snímača. V dobrotu 
stave sú aj slnečné batérie, ktoré 
stále móžu dodávat viac než poža-
dovaný minimálny príkon 165 W. Ur-
čité tažkosti sa vyskytli pri práci 
palubného počítača a kamier v spek-
trometri. Napriek tomu optimisti dú-
fajú, že IUE bude pozorovat dalej 
a že sa stane zariadením, ktoré bu-
de doplňat výsledky kozmického cia-
lekohladu HST (Hubble Space Tele-
scope), ktorého štart sa plánuje na 
budúci rok. Už teraz je záujem o 
pridelenie pozorovacieho času na 
HST taký velký, že určite v počiatoč-
nom období nebude čas na systema-
tické a opakované merania, teda na 
metodické prístupy, ktorými sa IUE, 
technický a vedecký predchodca koz-
mického dalekohladu, najviac pre-
slávil. 
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Pre nášho astronóma je nevšednou udalostou, ked 
má možnost pozorovat súbor svojich hviezd pomo- 
cou družice. Preto sme požiadali dr. Pavla Koubské- 
ho z ondřejovského observatória, aby napísal o svo- 
jich zážitkoch z pracovného pobytu v riadiacom stre- 
disku družice IUF vo Villafranca del Castillo pri 
Madride. Najprv komentár ku snímkam. Hore vi-

Družicová stanice IUE 
Villafľanca del Castillo 
Postarší seat se přehoupl přes vrchol 
táhlého kopce a já jsem konečně 
spatřil cíl své cesty: dole zářily do 
tmy tři bílé antény družicové stani-
ce Villafranca del Castillo u Madri-
du. 

Bylo několik minut po půlnoci, 
když jsem se ubytoval v miniatur-
ním pokoji pro hosty se sklápěcí po-
stelí, a přestože jsem měl za sebou 
dvoudenní putování z Prahy, neodo-
lal jsem a šel jsem se podívat do ří-
dícího sálu astronomické družice 
WE, s kterou jsem měl v příštích 
dnech pořizovat ultrafialová spektra 
Be hvězd. Řídící sál, označovaný ta-
ké jako observatoř IUE, vypadal 
zcela opuštěně. Probíhala právě ně-
kolikahodinová expozice slabého ob-
jektu. Operátor schoulený v pohodl-
ném křesle jen netečně sledoval hlá-
šení počítače, která se objevovala na 
displeji. Vyslechl jsem základní in-
formace o práci družice a kontrolní-
ho střediska, ujistil jsem se, že pozo-
rovací program navržený astronomy 
z Ondřejova je skutečně zahrnut v 
rozvrhu družice a šel jsem spát. 

Druhý den jsem si mohl stanici 
prohlédnout za denního světla. Leží 
na břehu polovyschlé říčky a nad ní 
se vypíná stará pevnost z konce 12. 
století. V minulých dobách byla pev-
nost součástí výstražného systému, 
dnes ji ocení každý fotograf, který 
chce mít na jednom snímku kont-
rast starého a nového. Každou ze tří 
velkých patnáctimetrových antén 
stanice můžete fotografovat s pev-
ností v pozadí. Nejstarší z nich je 
anténa pro příjem telemetrie z dru-
žice IUE. Pochází z roku 1978. Po-
dobná anténa spolupracuje s družicí 
pro námořní spojení Marecs. Nej-
novější je anténa pro příjem dat 
z astronomické rentgenové družice 
Exos¢t. 

Srdcem stanice je přízemní čtver-
cová budova z velké části zastavěná 
počítači. Sem se také sbíhají kabely 
od tří velkých antén. Kromě toho 
jsou na střeše budovy a v jejím nej-
bližším okolí malé antény pro zkou-
šky terminálů spojových družic. Mě 
ovšem nejvíce zajímalo vše, co sou-
visí s IUE, nejen observatoř, ale ta-
ké pracoviště zabývající se redukcí 
a zpracováním ultrafialových spek-
ter. 

S pracovnicí skupiny IUE, dr. Car-
lou Cachiariovou, jsem se setkal na 

díme najstaršiu anténu stanice, ktorá od r. 1978 pri-
jíma údaje z družice IUE. VTavo dolu je pine po-
hyblivá 15 metrová anténa, ktorá zabezpečuje 
spojenie s družicami Marecs. Uprostred miestnost, 
odkiaT sa riadi družica IUE a na poslednej snímke 
vpravo dolu je trojica antén; prostredná prijíma 
údaje z družíc Landsat. 

povinném tréninku na první pozoro-
vací směnu. Společně jsme prošli 
souřadnice objektů navržených v po-
zorovacím programu, znovu prově-
řili, zda neleží v oblastech, kam nel-
ze dalekohled družice zaměřit: vadí 
Slunce, Země, Měsíc a kromě toho 
v některých polohách družice není 
možné udržet palubní počítač v po-
žadovaném rozmezí teplot. Dohodli 
jsme se o expozičních dobách a o 
optimální sekvenci pozorování. Smě-
na začíná ve 20 hodin místního času, 
připomněla na závěr dr. Cachiario-
vá. A pak už nezbývalo než doufat, 
že družice IUE, která měla v té do-
bě za sebou už 66 měsíců provozu 
(proti 36 plánovaným), vydrží ještě 
několik dní. Šéf skupiny IUE, dr. L. 
Benvenutž, mě však při obědě uklid-
nil: Pokud se nestane nic mimořád-
ného a bude dostatek finančních pro-
středků, budeme pozorovat až do ro-
ku 1986. Netušil, že družice bude v 
provozu ještě i v roce 1988. 

Do řídícího sálu jsem přišel chvíli 
poté, co se u vysílací telemetrické 
antény, umístěné na Ďáblově pahor-
ku v nejzazší části pozemku stanice, 
rozblikal oranžový maják varující 
před vstupem do silného elektro-
magnetického pole. Znamenalo to, že 
stanice ve Villafrance navázala 
s družicí IUE spojená. Do začátku 
směny zbývalo ještě půl hodiny. Na 
displeji v řádícím sále se objevila 
první hlášení o stavu družice. Před-
chozí směna ,při které byla družice 
pod kontrolou druhé sledovací sta-
nice v americkém Greenbeltu, skon-
čila s pozorováním hluboko na jižní 
obloze. Podle dohody mezi západo-
evropskou kosmičkou agenturou ESA 
a americkým úřadem pro letectví 
a kosmonautiku NASA využívá sta-
nice Villafranca jen 8 hodin, tedy 
třetinu pozorovacího času. Dvě smě-
ny trvale obsazují Američané. 

Družice dostána z řádícího pultu 
pokyn, aby se nastavila na cíl 1, 
což je první hvězda z ondřejovského 
programu. Na displeji si lze přečíst, 
že tento manévr bude trvat asi 20 
minut. Přichází hlášení, že skončilo 
čtená předchozího snímku. Operátor 
proto vyslal povel pro přípravu te-
levizní kamery. 

Družice je vybavena zrcadlovým 
dalekohledem o průměru 0,45 m, 
který napájí ešeletový spektrograf. 
Lze pracovat bud v krátkovinném 

pásmu (119,1-192,4 nm), nebo v dlou-
hovinné oblasti (189,3-303,1 nm). Pro 
každý kanál jsou k dispozici dvě te-
levizní kamery, ale v běžném pro-
vozu se používá vždy jedna. Po ex-
pozici spektra následuje čtení a vy-
sílání snímku na Zem a příprava 
pro další expozici. Tato operace tr-
vá asi 15-20 minut a představuje 
ztrátový čas. V té době lze však pro 
snímkování využít druhý kanál 
spektrografu, takže je vhodné stří-
dat při pozorování krátkovinný 
a dlouhovinný kanál. 

Mezitím se na televizním monito-
ru objevuje hvězdné pole v okolí cíle 
1, hvězdy CX Dra. Obraz vytvořila 
televizní kamera připojená ke hle-
dáčku hlavního dalekohledu. S iden-
tifikací nejsou potíže, hvězda leží asi 
obloukovou minutu od středu pole. 

V Ondřejově jsme pořídili několik 
desátek spekter tohoto objektu. Spolu 
s kolegy ze Skalnatého Plesa a s ju-
goslávskými astronomy na Hvaru 
jsme získali stovky měření jasnosti 
této proměnné hvězdy. Vše nasvěd-
čuje tomu, že CX Dra je dvouhvěz-
da s výměnou hmoty mezi složkami. 
Cílem pozorování v ultrafialovém 
oboru je získat především více infor-
maci o chování a vlastnostech hmoty 
vně obou složek v průběhu jednoho 
orbitálního cyklu, který trvá necelý 
týden. 

Pro družici IUE je CX Dra snad-
ný úkol. První expozice trvá 5 mi-
nut. Po čtvrthodině začínají na dis-
pleji naskakovat jednotlivé řady 
ešeletového spektra. Dr. Benvenutž 
označuje kurzorem okolí některých 
zajímavých čar. Jejich profily se 
v zápětí objevují na displeji. Expo-
zice střední části krátkovinného ka-
nálu je dobrá. Opakuji proto snímek 
s dvojnásobnou expozicí, abych zís-
kal vyšší signál u kratších vinových 
délek. Po skončená druhého snímku 
už není třeba čekat. Kamera v dlou-
hovinném kanále je připravena. A to 
je sekvence, kterou budu opakovat 
po většinu směny. 

Technici nejsou mým programem 
příliš nadšeni. Při každém snímku je 
třeba vyslat množství povelů na dru-
žici. Ráno, když končíme, mi říkají, 
že vyslali 4 500 povelů. Uvážíme-li, že 
každý povel tvoří několik slov, je to 
velmi slušný písařský výkon. Já jsem 
z¢ tu dobu zběžně prohlédl čtrnáct 
ultrafialových spekter, vypinil 14 
formulářů s požadavkem dalšího 
spracování a 56krát jsem se podep-
sal. Svítá a já odcházím s dobrým 
pocitem z prvního pozorování s as-
tronomickou družicí IUE. Večer budu 
pokračovat. Nad stanicí Vilspa, jak 
se jí zkráceně říká, visí olověné mra-
ky, ale ty družici IUE ve výšce 
36 000 km nad Zemí vůbec nevadí. 
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Paralaxy 
po 150 rokoch 

Heinrich Eichhorn je popredný súčasný odbor-
ník v oblasti astrometrie: Pósobí na univerzite 
v Gainesville (Florida, USA). Póvodom je Ra-
kúšan, viedenskú univerzitu absolvoval r. 1949. 
Je zahraničným členom korešpondentom rakús-
hej a sovietskej akadémie vied, jedno funkčné 
obdobie bol prezidentom komisie 24 „Fotogra-
fická astrometria" Medzinárodnej astronomic-
kej únie. Vedecká práca prof. Eichhorna sa týka 
teoretických aspektov pozičnej astronómie, otá-
zok redukcií pozorovaní, vyrovnávacieho počtu, 
hviezdnej kinematiky a geodézie. Vypracoval 
metódu „prekrývania platní" (plate overlap-
ping), ktorá umožňuje podstatne zlepšit pres-
nost výsledkov spracovania platní so snímkami 
hviezd. Je autorom monografie „Astronómia 
hviezdnych pozícií" (1974), v ktorej je prehlad 
a kritický rozbor katalógov hviezd. 

dependencií by teda už dnes in-
formovaní vedci sotva mali použí-
vat. 

O astrometrii v súčasnosti a budúcnosti hovorí 
profesor HEINRICH EICHHORN, hosf na 

Katedre astronómie a astrofyziky MFF UK v Prahe 

Pán profesor, pozičné merania 
mali v astronómii primát celé 18. 
a 19. storočie. Spomeňme napr. 
Flamsteedove katalógy hviezd, 
Besselovo prvé úspešné určenie 
ročnej paralaxy hviezdy r. 1838 
alebo projekt atlasu oblohy Carte 
du Ciel, ktorý už využíval foto-
grafické snímky. Ako pokročilo od 
tých čias určovanie trigonometric-
kej paralaxy? 

— Ešte pred niekoPkými rokmi 
bol najpresnejšou metódou prak-
ticky ručný výpočet paraláx z fo-
tografických snímok. Snímky 
v určitých časových intervaloch 
boli centrované na sledovanú 
hviezdu a vypočítali sa jej relatív-
ne uhlové súradnice voči hviez-
dam, o ktorých sa verilo, že majú 

. nepatrné paralaxy. Použilo sa 
zhruba 50 snímok a metódou naj-
menších štvorcov sa cez takto zis-
tené polohy sledovanej hviezdy 
preložila elipsa vzhPadom k tým-
to referenčným hviezdam. Pritom 
sa však nesmie zabudnút, že aj 
tieto hviezdy majú svoje parala-
xy a vlastné pohyby. Tým sa 
vztažná sústava trocha skresPuje. 

t  -
Mliečna cesta v celej svojej kráse. 
Obsahuje miliardy hviezd, nám sa 
však za 150 rokov merania paraláx 
podarilo zmapovat len naše najbliž-
šie okolie. Snímka: ESO. 

Bola to zložitá matematická úloha 
a prakticky existovala len jediná 
metóda vhodná pre výpočet váč-
šieho množstva paraláx, poskyto-
vala však vždy len „relatívne" pa-
ralaxy stanovené vzbladom k zvo-
leným referenčným hviezdam. 
Ešte dnes musíme pripomenút 
W. F. van Altena z univerzity 
v Yale, ktorý velmi prispel k rie-
šeniu tohto problému. 

Ked F. Schlessinger začiatkom 
tohto storočia rutinne určoval pr-
vé fotografické paralaxy, počítal 
ich na mechanických kalkuláto-
rech, dnes už muzeálnych kusoch. 
Vtedy sa museli numerické metó-
dy navrhovat tak, aby vyžadovali 
čo najmenej Iudskej práce, a 
Schlessinger, ktorý mal mimoriad-
ny talent aj v tejto oblasti, vytvo-
ril metódu „dependencií". Lenže, 
ako pri každom zjednodušení, aj 
tu bole treba zaplatit určitú cenu 
— jeho metóda nedáva žiadne in-
formácie o polohách, vlastných 
pohyboch a paralaxách referenč-
ných hviezd. Tým sa stráca množ-
stvo informácií, ktoré sú obsiah-
nuté v póvodných pozorovaniach 
a zachované sú len u sledovanej 
hviezdy. V súčasnosti nás však po-
čítače oslobodili od zjednoduše-
ných metód, navrhnutých tak, aby 
minimalizovali výpočtársku práca, 
ale za cenu straty značnej časti 
obsiahnutých informácií. Metódu 

Ako sa teda dnes využívajú Po-
čítače na vyhodnocovanie astro-
metrických snímok? 

— Hoci princíp geometrického 
určovania paraláx vyzerá v pod-
state jednoducho, v skutočnosti 
vyžaduje dómyselnú matematiku. 
Vstupným materiálom sú relatívne 
súradnice hviezd (sledovaných, aj 
referenčných) na každej platni. 
Výpočet musí splňat súčasne nie-
koPko úloh: Najprv sa každá plat-
ňa musí orientovat tak, aby sa 
dosiahol súhlas s ostatnými plat-
ňami. Znamená to empiricky nájst 
hodnotu určitých parametrov 
(v matematickej štatistike sa vo-
lajú „odhady parametrov" ). Zlož-
ky vlastných pohybov a paralak-
tických pohybov sa preto musia 
vztiahnut k jednému časovému 
bodu pre všetky hviezdy, nielen 
pre tú sledovanú. A pretože tieto 
úkony musia prebehnút súčasne, 
musíme nešit sústavu rovnic 
o niekolko sto neznámych. Preto 
neprekvapuje, že korektné rieše-
nie tohto problému je možné len 
v dobe elektronických počítačov. 

Pre mnoho budí je však poho-
dlnejšie robit veci tak, ako sú 
zvyknutí, a astronómovia nie sú 
výnimkou. Nedivme sa teda, že 
počítače sa najprv použili tak, aby 
robili presne to, čo robili predtým 
Iudia, so všetkými teraz už zby-
točnými zjednodušeniami znehod-
nocujúcimi presnost výpočtu. Kla-
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Ked' pozorovatel mení svoje pozorovatie stanovište, mení sa tým aj 
smer k pozorovanému objektu. Tento jav nazývame paralaxa. 

Ročný obeh Zeme 
okolo tažiska slnečnej 
sústavy spósobuje, že 
smer zo Zeme k blíz-
kej hviezde vykreslí 
na pozadí oblohy ob_ 
raz zemskej dráhy — 
teda elipsu okolo 
smeru, v ktorom by 
sme hviezdu videli 
z tažiska slnečnej sú-
stavy. VeTkej poloose 
tejto elipsy zodpove-
dá uhol 'r., velkost 
malej polopsi závisí 
od uhla ;3 (medzi 
obežnou rovinou Ze-
me a smerom ku 
hviezde) a je rovná 
2 . sin i . Vzdialené 
hviezdy, ktoré sú v 
zornom poli daleko-
hradu súčasne so sle-
dovanou hviezdou, 
majú však samotné 
tiež určitú (i ked 
menšiu) paralaxu a 
okrem toho aj vlastně 
pohyby. 

Metódy, ako zmerat uhlové súradnice nejakého smeru voči inerciálnej 
vztažnej sústave sú v súčasnosti asi tak presné ako trigonometrická pa-
ralaxa najbližších hviezd, teda 0,+1". Naštaatie pre meranie vzdialeností 
treba poznat len zmeny smeru, t.j. velkost paralakitaickej elipsy. 

Najpresnejšie súčasné metódy používajúce elektroniku, dokážu rozlíšit 
uhol 0,0005", čo je uhol pod ktorým by sme videli hrúbku vlasu zo vzdia- 
Lenosti 400 km. Takúto presnost však nedosahujeme pri jednotlivých me-
naniach, je to skór vypočítaný výsledok z asi 5-ročného pozorovania, za 
predpokladu, že ročne vykonáme aspoň 100 meraní. Nech už je táto pres-
nost akákolvek pósobivá, najvzdialenejšia hviezda merateTná touto me-

P tódou leží vo vzdialenos(ti iba 500 pc (zhruba 1500 svetelných rokov). A to 
4 je len 5 0,'~ vzdialenosti Slnka od stredu Galaxie, čo znamená, že pre pre-

važnú váčšinu hviezd takto určit vzdialenost nemožno. 

Ročná (trigonometrická) paralaxa 

paralaktocká elipsa 

draha Zeme okolo Slnka 

~ 
~ 

a — sledovaná hviezda, 1 až 6 — referenčně hviezdy. Takto by vyzerala 
expozícia hviezd na platňu, keby trvala niekoTko rokov (presnejšie pove-
dané tni roky). Paralaktická elipsa sa sčítava s vlastným pohyboin hviezd 
a vytvára špirály. 

sická redukčná metóda dependen-

cií totiž ignoruje fakt, že aj každá 

referenčná hviezda má svoj vlast-
ný pohyb a paralaxu, pretože ur-
čeme týchto neznámych vyžaduje 
enormné množstvo výpočtovej 
práce. 

Metóda „prekrývania platní", 
pni zrode ktorej ste stáli, takéto 
zjednodušena nepotrebuje, ale za-
to poriadne zamestná počítač. 
Okrem toho však obsahuje aj ce-
lý rad nových pohTadov na spra-
covanie údajov, ktoré svojím vý-
znamom presahujú púhe mecha-
nické využitie počítačov. Mohli by 
ste ich stručne pniblížif? 

— Matematicky korektný prí-
stup, pri ktorom sa za neznáme 
považujú nielen vlastné pohyby a 
paralaxy hviezd, ale aj parametre 
orientácie platne, rieši velkú sú-
stavu rovníc. Nazýva sa metóda 
výberu a používa sa od roku 1970. 
Velký systém rovnic má svoju 
štruktúru, ktorá poskytuje rieše-
nie s využitím postupných iterá-
cií. Až do jelene 1987 si však nikto 
nevšimol, že tu existuje aj ele-
gantné, korektné riešenie všeobec-
ného problému, v ktorom možno 
nájst celý rad neznámych rieše-
ním menších podsústav rovníc. 
Možno namietnut, že to nie je 
podstatný pokrok, ale skór zauji-
mavý kúsok „kabinetnej matema-
tiky", pretože velké sústavy line-
árnych rovníc sa predsa dajú vel-
mi dobre nešit na dnešných vel-
kých počítačoch a nevyžadujú ni-
jaké pomocné kroky. To je líce 
pravda, ale musíme si uvedomit, 
že bez úpiného riešenia (teda ta-
kého, ktoré nebolo získané iterá-
ciou) nemožno zistit velkost šta-
tistických chýb. Tie však musíme 
poznat, ak chceme ďalej používat 
hodnoty vlastných pohybov, napr. 
pri výpočte štatistických paraláx. 

A aký pokrok nastal v pozoro-
vacej technike? 

— Hovorili sme už, že klasickým 
spósobom získavania údajov pre 
určovanie paraláx bob o fotografo-
vanie dlhoohniskovými ďaleko-
hTadmi. Má to veTkú výhodu, lebo 
fotografia je nesmierne efektív-
nym prostriedkom dlhodobého 
uskladňovania informácií. Na dru-
hej strane je však presnost infor-
mácií o polohách hviez obmedze-
ná zrnom fotografickej emulzie a 
okrem toho sa emulzia pri dlhom 
(a hlavne neodbornom) skladovaní 
deformuje. 
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V poslednej dobe sa urobilo nie- 
koTko úspešných pokusov ako na- 
hradit fotografickú emulziu foto-
metrickým zariadením. Ukázalo 
sa, že najefektívnejšie sú CCD 
s miniatúrnymi fotoelektrickými 
elementami (obrazovými bodmi) 
usporiadanými do štvorcovej 
mriežky. Obraz hviezdy v ohnis- 
kovej rovine pokrýva niekolko ob-
razových bodov. žiaT, vyrobit 
CCD váčších rozmerov (nad 1 cm2) 
s jemnou mriežkou nie je jedno-
duché a to zatiaT obmedzuje uplat- 
nenie tejto metódy. STubné vý-
sledky však dosiahli Wei Mao a 
kolektív z hvezdárne Yuman 
v Čínskej Tudovej republike a 
Conard Dalm s Davidom Mone- 
tom z Flagstaff skej stanice Ná- 
morného observatória USA. 

Naj výraznej šie zdokonalenie 
presnosti však dosiahol George 
Gatewood, riaditeT observatória 
univerzity v Pittsburgu (USA) so 
zariadením známym ako „mnoho-
kanálový astronometrický fotome- 
ter (MAP)", avšak aj stručný po-
Pis tohto prístroja by presahoval 
možnosti tohto článku. 

V podstate sa v MAP pomaly 
pohybuje presná mriežka z prie- 
hladných a nepriehTadných pási- 
kov sem a tam pred hviezdnym 
polom a tým mnohonásobne simu-
luje „prechod hviezd poludníkom". 
Fri meraní v deklinácii sa prístroj 
na dalekohlade otočí o 90°. Po 
viac ako desiatich rokoch vývoja 
a pozorovaní Gatewood so spolu- 
pracovníkmi rutinne dosahujú 
presnosf 0,001" v rozdieloch sú- 
radníc. Znamená to určenie para-
laxy až na niekolko desaftisícin 
oblúkovej sekundy, čo je podstat-
né zlepšenie v porovnaní s foto-
grafickými paralaxami, ktoré sú 
pre niekolko najviac pozorovaných 
hviezd určené s presnosfou na 
0,001". 

Dosiahnuf takúto presnosf však 
atmosféra nedovoluje. 

— Gatewood a jeho skupina 
očakávajú, že ak sa MAP použije 
mimo atmosféry, teda na družici, 
presnosf vzrastie až na 10_5 oblú-
kovej sekundy. To by však zname-
nalo, že by sme boli schopní spo-
Tahlivo zmeraf trigonometrickú 
paralaxu každej pozorovatelnej 
hviezdy našej Galaxie, vrátane 
hviezd v gulových hviezdokopách. 
Súčasná presnosf 0,001" ohrani-
čuje použitie metódy trigenomet-
rickej paralaxy len na najbližšie 

Geometrické určovanie paralaxy 
Trigonometrická (ročná) paralaxa — základňou je priemer zem- 

skej dráhy, meraný uhol je daný definíciou paralaxy. 
Sekulárna paralaxa — základňou je dráha slnečnej sústavy 

v medzihviezdnom priestore za určitú dobu, která sa mona voči 
lokálnej skupino hviezd; odpovedajúci uhel je systematická zlož- 
ka vlastných pohybov hviezd, o kterých sa domnievame, že sú 
zhruba v rovnakej vzdialenosti od Slnka. 

Štatistická paralaxa — určuje sa z porovnania disperzie vlast-
ných pohybov a disperzie radiálnych rýchlostí. 

Paralaxa pohybovej hviezdokopy — pretože vlastné pohyby 
hviezd pohybovej hviezdokopy smerujú ideálne do jedného bo-
du, může sa vypočítaf vzdialenosf pre každú hviezdu, pre ktorú 
bola zmeraná aj radiálna rýchlost (pozn i Kozmos 1/1982, str. 8). 

Vzdialenosti určené z kinematiky Galaxie — Oortova konštan- 
ta A určená z radiálnych rýchlostí okolitých hviezd sa může po- 
rovnaf s hodnotou A, která vychádza z rozboru vlastných pohy-
bov týchto hviezd. Z toho sa dá určit priemerná vzdialenost 
hviezd, pretože radiálne rýchlosti sú úmerné súčinu r. A (r je 
vzdialenosf hviezdy), zatiaT čo vlastné pohyby určujú hodnotu 
A priamo. 

okolie slnečnej sústavy. NASA sa 
však vážne zamýšTa nad týmto 
projektem. Merania by sa však 
museli redukovat oveTa důklad-
nejšie ako dnes. Museli by sme 
poznat nielen polohu Zeme na jej 
dráhe, ale aj polohu dalekohIadu 
voči stredu Zeme a nebude možné 
nadalej zanedbávat ani jemné 
efekty všeobecnej teórie relativi-
ty, které práve teraz začíname 
brat do úvahy, i kecl len v hrubej 
aproximácii, která zatial stačí. 
Iste je zaujímavé, že objav vše-
obecného presného riešenia prob-
lému určovania paraláx metódou 
prekladania platní, o ktorom sme 
hovorili, vznikol právo vclaka sna-
hám o zlepšenie spůsobu spraco-
vania údajov z MAP pri jeho po-
užití v družicevej astronórnii. 

Počíta sa aj s áalšími kozmický-
mi experimentami v oblasti astro-
metrie? 

— Kozmická éra už začala aj 
v oblasti merania paraláx. V do-
bladnej dobo vypustí NASA 
Hubbleov dalekohIad (Space Te-
lescope), kterého elektronický po-
intovací systém je velmi vhodný 
pre meranie paraláx; váčšinu ča-
su bude však tento prístroj vene-
vaf fotometrii a spektroskopii. 
IĎalším významným experimen-
tem v tejto oblasti je družica 
Hipparcos (HIgh Precission PAR-
allax Collecting Satelite), určená 
najmá na meranie pelóh, paraláx 
a vlastných pohybov asi 100 tisíc 
hviezd, ako si to už pred dvoma 
storočiami predstavoval francúz-
sky astronóm Pierre Lacrente. Zá-

kladem zariadenia je sústava zr-
kadiel, která umožňuje zmerat 
zmeny uhlov velkých asi 28" s ex-
trémnou presnosfou. Po prvýkrát 
sa paralaxy nebudú určovat z re-
latívnych zmien polůh voči sused-
ným hviezdam v malem zornom 
poli, ale ze zmeny uhlov voči 
hviezdam ležiacin v inom smere. 
To znamená, že bude možné získa-
vaf dvojice meraní z tých oblastí 
oblohy, kde polohy nic sú ovplyv-
nené paralaxou (na strane od Sln-
ka) a teoreticky aj v smere ku 
Slnku s polohami hviezd vzdiale-
nými od Slnka 90° (které sú ov-
plyvnené najviac) a tak určit ab-
solútne paralaxy na rozdiel od 
predchádzajúcich meraní relatív-
nych paraláx. 

Na tomto projekte, který je váč-
ší než akýkolvek predchádzajúci 
astronomický projekt, pracuje viac 
než sto vedcov a inžinierov. Po-
čítajú s tým, že stredná chyba pa-
raláx nebude váčšia ako 0,002 ob-
lúkovej sekundy. Nic je to pod-
statne lepšie ako doterajšia pres-
nosf, avšak musíme si uvedemiC, 
že úsilie astronómov za posled-
ných 80 rokov prinieslo hodnoty 
paraláx pro sotva 10 tisíc hviezd 
s presnosfou menšou než očakáva-
me od projektu Hipparcos. VzhTa-
dem na možnosti, které zatiai ma-
jú mat prístreje na družiciach, ne-
možno ani zdaleka tvrdit, že by 
pozemská astrometria stratila 
v niekelkých nasledujúcich desaf-
ročiach svoj význam. 

Pripravil 
RNDr. MARTIN OLC, CSc. 
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Supernova 1987A 

Udalost 
storočia 

Už prl objave supernovy 1987A vo 
Velkom Magellanovom oblaku boto 
zrejmé, že nastala jedna z najvýz-
namnejších astronomických udalostí 
storočia. Aj čas, v ktorom sa odo-
hirala, sotva boto možné vybrat lep-

šla. Svetlo, ktoré prináša informácie 
o mohutnom výbuchu hviezdy, dora-
zilo k nám vtedy, keď už majú as-
tronómovia ku svojim ďalekohladom 
k dispozícii dokonalé elektronické 
detektory svetla. Navyše, okrem vi-
ditelného svetla možno skúmat tento 
vzácny úkaz aj v rtintgenovom a ul-
trafialovom žiarení pomocou prístro-
jov, umiestnených na umelých dru-
žiciach. Dobre boli pripravení aj fy-
zici, zaoberajúci sa výskumom sub-
atomárnych častíc, takže po prvýkrát 
bob o možné zachytit neutrína, o kto-
rých víeme, že vznikli pil kolapse 
masívnej hviezdy. Jediným sklama-
ním bola nepripravenost detektorov 
gravitačných vin. Supernova 1987A 
má optimálnu aj priestorovú polohu. 
Fotometre a spektrometre pre vidi-
tePnú oblast sú dnes už natoYko cit-
livé, že bližšia, galaktická supernova 
by pre ne 'bola príliš jasná (pozni 
Kozmos 3/1985). Navyše, aj kecl to 
znie paradoxne, ak by vybuchla su-
pernova v našej Galaxii, boto by 
problematické určit jej vzdialenost, 
lebo presne nepoznáme rozloženie 
plynu a prachu v galaktickej rovine. 
A naopak, keby SN 1987A bola vzdia-
lenou supernovou, akých dnes už as-
tronómovia nájdu ročne aj niekolko 
desiatok, sotva by ju bob o možné po-
zorovat tak intenzívne ako tento ob-
jekt, na ktorý sú už vyše roka namie-
rené všetky ďalekohlady južnej polo-
gule. 

Vo viditeInom svetle dosiahla su-
pernova 1987A maximálnu jasnost 
(V = 2,9m) na 90-ty deň po objave. 
Odvtedy pomaly slabne. A hoci je 
jej svetelná krivka úpine ojedinelá 
medzi supernovami II. typu, existujú 
už modely, ktoré dokážu zmeny jas-
nosti uspokojivo vysvetlit. 

Žiarenie supernovy v prvých týž-
dňoch reprezentovalo energiu, ktorú 
ubálke dodala rázová vina po výbu-
chu. Naproti tomu zdrojom postup-
ného zjasňovania supernovy až do 
20. mája vlaňajšieho roku může byt 
rádioaktívny rozpad prvkov vznik-
lých v priebehu explózie, alebo rých-
le rotujúca neutrónová hviezda, pul-
zar, ktorý je kompaktným pozostat-
kom po explózii hviezdy. Pri mode-
lovaní v Lickovom observatóriu do-
stal S. E. Woosley rovnakú svetelnú 
krivku ako mala táto supernova za 
predpokladu, že vo vnútri hviezdy 
vzniklo asi 1,4 . 102skg rádioaktívneho 

Dvojitý prstenec okolo supernovy 1987A. Pozorovanie tohto úkazu zohralo 
v spore o predchodcu supernovy dóležitú úlohu. Je to důkaz, že hviezda, 
ktorá neskůr skončila ako supernova, odhodila — a to dokonca dvakrát —
svoju obálku. Odvial ju hviezdny victor, ktorý býva dost silný, kecl je hviez-
da v štádiu červeného nadobra. Tým, že hviezda stratila hustú obálku, ktorá 
jej žiarenie sfarbovala do červena, vyzerala ako ovela mladší typ hviezdy —
modrý nadobor. Avšak procesy v jej vnútri to už neovplyvnilo; skončila 
gravitačným kolapsom aj kecl na pohiad vyzerala ako mladá modrá hviezda, 
aká má do vzplanutia supernovy ešte claleko. Prstence majú na oblohe prie-
mer 35 a 51 oblúkových sekúnd. Od supernovy je žiariaca látka vzdialená 
440 a 950 svetělných rokov. Pozorovanie cez 3,6 m ďalekohlad Európskeho 
južného observatória je z 13. februára tohto roku, pozorovatel M. Rosa. 
Snímka je spracovaná pomocou počítača. (Press release ESO) 

Ni55, ktorý sa ďalej rozpadá na Cop° 
a potom na Fese. Rýchlosf počiatoč-
ného zjasnenia a relatívne slabá ab-
solútna magnitúda v dobe najváčšie-
ho jasu velmi dobre súhlasí s pred-
pokladom, že predchodcom superno-
vy bol modrý nadobor Sanduleak 
— 69°202, ktorý má polomer síce 50-
krát vi Čší než naše Slnko, ale 10-
krát menší než červený nadobor, 
ktorého výbuch pozorujeme ako su-
pernovu typu II. 

A PREDSA MODRÝ NADOBOR 

Spočiatku sa zdalo velmi divné, že 
by predchodcom supernovy 1987A 
mal ,byt modrý nadobor, pretože mo-
dely supernov váčšinou predpokla-
dali, že vybuchne červený nadobor. 
Avšak pozorná identifikácia, ako aj 
ďalšie javy (napr. už spomínané mo-
delovanie svetelnej krivky) viedli k 
tomu, že sa teóxda vzniku supernov 
typu II musela dat do súladu s pred-
pokladom modrého nadobra ako 
predchodcu. A. Maeder zo Ženevské-
ho observatória ukázal, že zdanlivý 
rozpor medzi teóriou a skutočnostou 
možno dat do súladu. Stačí predpo-
kladat, že hviezda stratila velké 
množstvo látky, kecl bota ešte červe-
ným obrom. Vývojové modely, počí-

tané pre hviezdu s počiatočnou 
hmotnostou medzi 15-20 Mo (čo zod-
povedá aj hviezde Sanduleak 
—69°202) vyzerajú potom takto: 
Hviezda sa dostane do štádia červe-
ného nadobra; obklopená je mohut-
nou obálkou, ktorá jej žiarenie sfar-
buje do červena. Ak sa vytvorí dost 
silný hviezdny vietor, může sa stat, 
že odfúkne mohutnú obálku, ktorá 
hviezdu obklopuje. Strata obálky spů-
sobuje, že z červeného nadobra sa 
stane modrý nadobor; hviezda sa 
vráti v Hertzsprungovom-Russello-
vom diagrame do svojho predošlého 
štádia. Avšak procesy v jej jadre to 
už neovplyvní. Hoci sa červený nad-
obor zbavil mohutnej obálky, neza-
stavili sa tým procesy, ktoré vedú 
ku gravitačnému kolapsu. Hviezda 
vybuchne, aj kecl vyzerá ako modrý 
nadobor. Výpočty ukazujú, že na to, 
aby sa červený nadobor zmenil na 
modrého, treba len 10 tisíc rokov! 

POZOROVANIA POTVRDILI 
TEORIU 

Ak je tento scenár správny, potom 
by sme v okolí supernovy 1987A ma-
li pozorovat látku, ktorú hviezda od-
vrhla ešte v čase, kecl bota červeným 
nadobrom. A skutočne, pozorovaní, 
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ktoré dobre potvrdzujú navrhnutú te-
óriu, nazbieralo sa už niekolko. 

R. Chevalier z Univerzity vo Vir-
ginie upozornil na to, že láhka, ktorú 
stratil predchodca supernovy, mala 
by sa pozorovat v ultrafialovej ob-
lasti. Pozorovtiania bolí úspešné. Od 
leta vlaňajšieho roku pozorovali R. 
P. Kirschner (Harvard), N. Panagia 
(Space Telescope Science Institute 
v Baltimore) a A. Castella (Observa-
tóruum IUE v Madride) emisné čia-
ry, ktoré vznikajú v prostredí vzdia-
lenom asi 2-3 svetelné roky od su-
pernovy. Plyn, ktorý prezrádza svoju 
prítomnost emisnými čiarami, nemó-
že súvisiet pmiamo so supernovou, 
(lebo až do takej vzdialenosti nem8-
že byt prostredie ovplyvnené jej rá-
zovou vinou), ale s jej predchodcom. 
Je to odvrhnutá obálka červeného 
nadobia, ktorý sa nám práve preto 
tesne pred výbuchom javil ako mod-
rý nadobor. 
Ďaišie správy o žiariacej látke 

v okolí supernovy uuverejnil začiat-
kom marca tohto roku A. Crotts z 
Mc Donaldovho observatária, ktorý 
pozoroval pomocou l02 m ďalekohla-
du Observatória na Las Campanas 
v Chile. K áalekohTadu mal pripoje-
ný koronograf, ktorý zatieňoval sa-
motnú supernovu. Podarilo sa mu 
nájst dva svetelné oblúky, ktoré le-
žia vo vzdialenosti 440 a 950 svetel-
ných rokov od supernovy. Neskór 
tieto pozorovania potvrdili M. Rosa 
z Európskeho južného observatória 
na La Silla v Chile (pozn i snímku) 
a S. Heatchcote a N. Snutzeff zo spo-
ločného amerického observatória na 
Cerro Tololo. 

Zároveň je tým možné vysvetlit, 
prečo mala prvá vlaňajšia superno-
va takú velkú rýchlost rozpínania 
obálky: mohutný hviezdny vietor, 
ktorý s$sobil odvrhnutie obálky, do-
konale „vyzametal" okolie hviezdy. 
Preto sa hmota unikajúca zo super-
novy dostávala do volného priestoru 
a nebola ničím brzdená. 
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TAJOMNÝ SPRIEVODCA 

Astronómovia Smithsonovho cen-
tra pre astrofyziku (Cambridge, 
USA) snažili sa krátko po výbuchu 
supernovy zistit, aký priemer má 
jej fotosf éra. Používali metódu 
škvrnkovej interferometrie, ktorá 
kompenzuje vplyv atmosferickej tur-
bulencie. Prd tom ich čakalo prekva-
penie: vo vzdialenosti asi dvoch sve-
telných týždňov od supernovy našli 
jej slabého sprievodcu. Tento objav 

Počítačom zhotovený obraz superno_ 
vy 1987A s jej záhadným sprievod-
com. Objekty sú Od seba vzdialené 
iba 0,057" (1 svetelný rok). 

neskár potvrdila skupina z Imperial 
College, ktorá získavala svoje pozo-
rovania v Austrálii. Póvod tajemné-
ho sprievodcu stále ešte nie je zná-
my. Uvažuje sa o plynnom oblaku, 
ktorý bol prd vzplanutí supernovy 
excitovaný jej žiarením, podla inej 
hypotézy by to mohol byt výtrysk 
hmoty práve vzniknutého pulzaru, 
a ďalšia teória ho zas považuje za 
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TEPLOTA (K] 

Poloha prechodcu supernovy 1987A v Hertzsprungovom-Russelovom diagra-
me. Na grafe je vynesená absolútna bolometrická magnitúda oproti teplote 
(t). Šikmá čiara vYavo vymedzuje polohu hlavnej postupnosti, začiatok ži-
vota každej 1 viezdy. Vodorovné člary naznačujú vývojové stopy hviezd róz-
nych počiatočných hmotností. Poloha predchodcu supernovy odpovedá vy-
voju s počiatočnou hmotaostů 20 Mo. Do polohy označenej šípkou sa hviez-
da dostala po rýcblom pohybe z oblasti červených nadobrov (pravá čase 
grafu)• 

prejav gravitačnej šošovky. A aby si-
tuácia hola ešte zložitejšia, záhadný 
objekt vlani začiatkom júna zmizol. 
Zdá sa však najpravdepodobnejšie, 
že hmota vyvrhnutá z hviezdy nemá 
sféricky symetrický tvar, ale obsahu-
je jasnejšie zhustenia látky, ktorých 
poloha sa mení. Takúto štruktúru 
majú aj pozostatky po galaktických 
supernovách. 
Supernova musí byt podIa teore-

tických výpočtov aj zdrojom krátko-
vinného žiarenia. Róntgenové žiare-
nie •by malo vzniknút pri zrážke ex-
pandujúcej hmoty s medzihviezdnou 
látkou a tiež pri degradácii gama 
kvánt, ktoré sú produktom rozpadu 
Ni56. Japonská družica Ginga zachy-
tila rentgenové žiarenie supernovy 
sk8r než predpokladali teoretici. Na 
druhej strane jeho vzostup je zase 
oproti výpočtom pomalší. Supernova 
má v rántgenovej oblasti dye zlož-
ky: tvrdé žiarenie znejme súvisí s rá-
dioaktívnym rozpadom a mi kké je 
tepelného póvodu. Nezávislé potvr-
denie ri ntgenových pozorovaní pri-
niesli aj prístroje na module Kvant, 
ktorý je súčasfou sovietskej orbitál-
nej stanice Mir. 
Na jeseň minulého roka sa poda-

rilo zachytit aj gama žiarenie super-
novy. Družica Solar Maximum Mis-
sion zistila dye spektrálne čiary. 
jednu prislúchajúcu energii 847 keV 
a druhů 1238 keV. Je to priamy dó-
kaz toho, že v látke vyvrhnutej zo 
supernovy prebieha rádioaktívny roz-
pad Ni6 ..,. Co66-,. Fe56. Intenzita oboch 
spektrálnych čiar však zodpovedá 
100-krát menšiemu množstvu rádio-
aktívnych prvkov než vyžadujú mo-
dely popisujúce svetelnú knivku tej-
to supernovy. 

X X X 

Teraz, keá supernovu 1987A pozo-
rujeme už druhý rok, vidíme stále 
viac, že je skór udalostou desatročia 
než objektom roka. V budúcnosti mó-
žeme očakávat ešte ňalšie novinky, 
ktoré naše terajšie predstavy potvr-
diti — ale aj fakty, ktoré mnohé pred-
poklady vyvrátia. Predovšetkým, ak 
sa vytvorí v centre pulzar, mali by 
sme ho zistit na rádiových vinách. 
Nie je však jasné kedy: za rok, či 
za desaf. Záleží na hustote obálky. 
Objav gama žiarenia potvrdil, že vo-
díková obálka supernovy 1987A je 
menej mohutná než mávajú typické 
supernovy typu II. Určíte budú za-
ujímavejšie áalšie interakcie: rázo-
vej viny s hmotou, ktorú „odvial" 
hviezdny vietor, ako aj interakcia rá-
zovej viny s medzihviezdnym pro-
stredím. Vidno, že 23. februára 1987 
získali astíonómovda skúšobné labo-
ratórdum pre teórie hviezdneho a ga-
laktického vývoj a. Jeho výsledky 
bude možné použit vo všetkých od-
vetviach astrofyziky. Supernova 
1987A zmobilizovala astronomickú 
verejnost neobvyklou rýchlosfou a v 
globálnom meradle. Astronómovia 
sa snažia získat čo najviac informá-
cií a pokúšajú sa ich čím rýchlejšie 
interpretovat. Ale to všetko je stále 
iba predohjra. Určite nás čaká ešte 
áalšie dejstvo tohto kozmického 
predstavenia, ktoré prňnesie nejedno 
prekvapenie. 

P. KOUBSKÝ 
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Nové fakty 
za starých pozorovaní 

Astronómovia sa už definitívne 
zhodli na tom, že predchodcom 
prvej vlaňajšej supernovy bola 
hviezda Sanduleak —69° 202, pres-
nejšie povedané najhmotnejšia 
hviezda tohto tesného zhluku, 
označovaná ako hviezda Č. 1. Do-
nedávna sme si mysleli, že pred 
výbuchom supernovy pozostávala 
táto tesná skupina z troch hviezd 
(pozn i Kozmos 3/1988, str. 81). 
Našlo sa však staré pozorovanie, 
ktoré tento názor pozmenilo. 

V archíve ESO bola snímka tej-
to oblasti oblohy z 2. februára 
1982, zhotovená pomocou kvalit-
nej elektronografickej kamery na 
Dánskom 1,5 metrovom áaleko-
hlade. Astronómovia spracovali 
túto snímku súčasnými metódami 
a dospeli k zaujímavému záveru: 
hviezda číslo 1 bola dvojhviezdou! 
Sanduleak —69° 202 bol teda sys-
témom nie troch, ale štyroch 
hviezd. 

Autori článku si kladú otázku, 
či je nová interpretácia starého 
pozorovania vieryhodná. Vychádza 
totiž, že vzdialenost medzi dvoma 
zložkami hviezdy číslo 1 na ob-
lohe by bola iba 0,30" ± 0,1". Je 
možné, aby sa na snímke z roku 
1982 mohla spolahlivo rozlíšii ta-
káto malá vzdialenosE? Treba, aby 
sme pozorovanie porovnali s iný-
mi pozorovaniami získanými v tom 
istom čase a za rovnakých pod-
mienok. Autori vybrali pozorova-
nie objektu R 136, ktoré pred pár 
rokmi vyvolalo zaslúžený rozruch. 

V Magellanových oblakoch je 
veta viacnásobných hviezd —
zhlukov, ktoré sme ešte pred ne-
dávnom považovali za jednotlivé 
hviezdy obrovskej hmotnosti. Ty-
pickým prípadom je R 136. O tom-
to objekte sa r. 1985 zistilo, že nie 
je supermasívnou hviezdou, ale 
sústavou ósmich jednotlivých 
hviezd, ktoré pozorujeme na vel-
mi malej ploche oblohy — vo 
štvorci so stranou jednej oblúko-
vej sekundy. Na starších pozoro-
vaniach — z roku 1982 — doká-
žeme dnes pomocou nových me-
tód spracovania obrazu rozlíšil tni 
zložky objektu R 136. To ukazuje, 
že aj pozorovanie predchodcu su-
pernovy z toho istého roku móže-
me po vyhodnotení novými metó-
dami považova£ za vieryhodné: 
rozlišovacia schopnost je dostatoč-
ná na to, aby sme dost spolahlivo 
mohli zistit zložky vzdialené od 
seba 0,3". 

Pod1a Astronomy and 
Astrophysics, Vol. 190, 1988 
RNDr. Z. Komárek 

Sanduleak —66°41 nic je jediná hviezda, ale skupinka najmenej šiestich ho-
rúcich modrých hviezd. Pozorovanie na Európskom južnom observatóriu 
na La Slila v Chile uskutočnili M. Heydari-Malayeri, P. Main a M. Remy. 
Foto: ESO 

Hviezdny šampión 
superfažkei váhy 
diskvalifikovaný 

Jasná modrá hviezda Sanduleak 
—66°41 vo Velkom Magellanovom ob-
laku dlho platila za najhmotnejšiu 
spomedzi všetkých známych hviezd. 
Odhadovalo sa, že má až 120 krát 
váčšiu hmotnost než naše Slnko, čo 
je podstatne viac než pnipúšta teória. 
Hviezdy hmotnejšie než 60 Mo si to-
tiž podYa matematických modelov 
nemóžu udržat stabilitu. 

Rozpor medzi teóriou a pozorova-
ním je pre astronómiu (a prírodné 
vedy vóbec) tá najzaujímavejšia si-
tuácia. Móže skončit dvojako. Ak by 
pozorovatelia stále nachádzali hviez-
dy váčšej hmotnosti než je teoretic-
ky prístupné, teoretici by nakoniec 
našli zdóvodnenie. Ovela častejšie 
je však prípad, že pozorovania po-
mocou nových, presnejších metód 
existujúcu teóriu potvrdia. Takto to 
dopadlo aj so supermasívnou hviez-
dóu. 

Na Európskom južnom observató-
riu na La Silla v Chile podarilo sa 
v marci tohto raku pni velmi dob-
rých podmienkach získat pomocou 
3,6 a 2,2 meúrového dalekohIadu 
snímky, na ktorých sa po prvýkrát 
ukázalo, že Sanduleak —66°41 nie je 
jediná hviezda, ale velmi kompakt-
ný zhluk viacerých hviezd. Moderné 
metódy spracovania snímkk pomoh-
li astronómom vyfažit z pozorovania 
maximum. Získali z póvodnej sním-
ky obraz, na ktorom boto možné roz-
líšit až šest zložiek, z ktorých každá 
odpovedá jednej hviezde. Zdá sa 
však, že samotná centrálna hviezda 
by mohla byt dvojitá alebo viacná-
sobná. 

Toto pozorovanie nie je prvým prí-
padom, ktorý ukázal, že hviezdy, o 
ktorých sme si mysleli, že majú mi-
moriadne velkú hmotnost sú v sku-
tečnosti skupinkou niekoYkých, od 
soba velmi málo vzdialených hviezd 
(pozn i Kozmos 2/1986). Je to dalšia 
podpora názoru teoretikov, podYa 
ktorých supermasívne hviezdy vóbec 

nemóžu existovat. Hviezdy v takých-
to skupinách vznikajú prakticky sú-
časne kondenzáciou hustých medzi-
hviezdnych oblakov prachu a ply-
nu. Vývoj jednotlivých členov sku-
piny však závisí od ich hmotnosti —
tažšie sa vyvíjajú rýchlejšie ako me-
nej hmotné. 

Hviezda Sanduleak —69°202, ktorá 
vlani 23. februára vzplanula ako su-
pernova 19$7A, bola najhmotnejším 
členom skupiny niekoYkých hviezd —
podobného zhluku ako je aj Sandu-
leak —66°41. Hviezda, ktorá skonči-
la ako supernova, bota už v nesko-
rom štádiu svojho vývoja, zatial čo 
hviezdy v zhluku Sanduleak —66°41 
sú zatial mladé. Aj tak však nebu-
dú mat život velmi dlhý v porovna-
ní s dlžkou života hviezd podobných 
Sluku. Slnko bude stabilne žiarit 
ešte najmenej 5 m,iliárd rokov, za-
tial čo velmi hmotné hviezdy spo-
trebujú svoje zásoby vodíka a stanů 
sa nestabilnými už za niekolko mi-
liónov rokov. 

Ak supermasívne hviezdy naozaj 
neexistujú, má to aj dalšie dósled-
ky. Pretože najhmotnejšie hviezdy 
sú aj najjasnejšie, možno ich pozo-
rovat na obrovské vzdialenosti, teda 
aj v dalekých galaxiách. Obyčajne 
sa predpokladá, že sú to objekty po-
dobné velmi hmotným hviezdam na-
šej Galaxie a že vyžarujú rovnaké 
množstvo svetla. Intenzita svetla kle-
sá so štvorcom vzdialenosti, takže 
z pozorovanej jasnosti takýchto 
hviezd je možné odhadnút vzdiale-
nost galaxie, v ktorej sa hviezdy na-
chádzajú. Táto metóda je velmi dó-
ležitým prostriedkom na určovanie 
nsierky vzdialeností vo vesmíre. 

Ak tieto objekty nie sú jednotlivé 
masívne hviezdy, ale ako sa ukazuje 
skupiny hviezd, potom už tento pred-
poklad neplatí. Hoci na velké vzdia-
lenosti vyzerá zhluk hviezd ako je-
na hviezda, vyžaruje viac svetla než 
móže vyžiarit jediná hviezda. Fri ur-
čitej pozorovanej jasnosti bude teda 
takýto zhluk hviezd vo váčšej vzdia-
lenosti než keby to bota jednotlivá 
hviezda. To však znamená, že ak 
nrajjasnejšie zdroje v mých gala-
xiách nie sú hviezdy, ale zhluky 
hviezd, potom tieto galaxie ležia áa-
lej než sme dotcraz predpokladali. 

Správy ESO 19. 5. 1988 
—si-
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Dnes, po prelete kozmických sond popri Halleyovej 
kométe už vieme, že kométy sú tmavšie, viičšie a hmot- 
nejšie telesá než sme si doteraz mysleli. Tým sa však 
radikálne menia naše doterajšie predstavy o stave ce- 
lej slnečnej sústavy — hovoria sovietski astronómovia 
Leonid Maročnik a Lev Muchin z l7stavu kozmických 
výskumov Akadémie vied ZSSR — a predkladajú 
nový pohTad na slnečnú sústavu. L`lánok sprostredko- 
vala APN. 

Sinečná sústava je m á 
ako sme sa domnievali... 

Ako veme, okolo Slnka obieha de-
vát planét so svojimi mesiacmi. Cel-
ková hmotnost týchto telies je pri-
bližne 450-násobok hmotnosti Zeme. 
Najvzdlalenejšia planéta Pluto sa 
pohybuje po obežnej dráhe, ktorej 
stredný polomer je pri•biižne 40 as-
tronomických jednotiek. 

R. 1950 holandský astronóm Jan 
Oort pni analýze primárnych obež-
ných dráh komét dospel k názoru 
že na periférii slnečnej sústavy musí 
existovat obrovský oblak, ktorý ob-
sahuje do 100 miiliárd komét. Podla 
súčasných predstáv je tento počet 
ešte 10-20 násobne vyšší. Gravitačné 
pole hviezd, pohybujúcich sa náhod-
ne v blízkosti slnečnej sústavy, spa-
sobuje, že kométy opúšfajú Oortov 
oblak. Niektoré smerujú do medzi-
hviezdneho priestoru Galaxie, iné do 
ublasbi ktorá je ovládaná gravitač-
ným polom planetárnej sústavy. Ak 
sa kométa dostane dostatočne blízko 
ku Slnku, jej jadro sa prehrieva, pri-
čom sa z neho uvolňuje prach a ply-
ny. V dósledku toho sa vytvára okolo 
nej jasne žiarlca atmosféra, vdaka 
čomu ju vidíme zo Zeme. 

Žiarivá atmosféra zároveň znemož-
ňuje pozorovat jadro kométy. Preto 
o rozmeroch kometárnych jader do-
nedávna existovali len dohady a ne-
velmi presné odhady. Predpokladalo 
sa, že typické kometárne teleso má 
polomer okolo 1-2 km a hustotu rá-
du 0,5 - 1,0 . 103 kg 'm3. Z toho odhad-
nutá hmotnost typickej kométy je 
10-30 miliárd ton. Teda celková 
hmotnost materiálu sústredeného na 
periférii slnečnej sústavy v Oorto-
vom oblaku je niekolkonásobkom 
hmotnosti Zeme. 

Z teórie vyplýva, že halo nemóže 
bez zmeny zotrvávaf „na svojom 
mieste" počas cele] doby existencie 
slnečnej sústavy (4,5 miliardy rokov), 
pretože účinok gravitačného pola gi-
gantických komplexov molekulárne-
ho vodíka v Galaxii je silnejší než 
prifahovanie hala k Slnku. Halo 
však pozorujeme (prostredníctvom 
komét, ktoré z neho prichádzajú) a z 
toho je zrejmé, že sa musí neustále 
doplňaf z nejakého stáleho zdroja —
a tým je vnútorný kometárny oblak. 
Podla mienky odborníkov sa vnú-

torný kom~tárny oblak nachádza 
niekde medzi dvoma a dvadsatimi 
tisícami astronomických jednotiek od 
Slnka a halo medzi 20-50 tisícami 
astronomických jednotiek. Obvyklý 
odhad hmotnosti vnútorného kome-
tárneho oblaku je 100-200 násobok 
hmotnosti Zeme. 

Halleyova kométa 13. decembra 1985 cez 1,2 m Schmid-
toy dalekohlad Anglo-austrálskeho observatória na Si-
ding Spring. Expozícia 40 minút. 

Co zmenila na našich predstavách 
o kométach misia Vega? 

Ukázalo sa, že po prvé, rozmery 
jadra Halleyovej kométy sú ovela 
váčšie, než sa očakávalo (16 km X 8,2 
X 7,5 km). Po druhé, albedo (veliči-
na charakterizujúca odrazivé vlast-
nosti telesa) je naopak ovela menšie, 
než sme predpokladali. Po tretie, 
hmotnost jadra Halleyovej kométy 
— ako sa ukázalo — je približne 300 
miliárd ton, čo je 20-30 krát viac, 
než sa póvodne usudzovalo. 

S kolegom z Inštitútu kozmických 
výskumov Levom Muchinom sme 
znovu analyzovali pozorovania krát-
koperiodických komét (perióda obe-
hu okolo Slnka menej než 100 ro-
kov). Ukázalo sa, že hmotnost a al-
bedo Halleyovej kométy (perióda 76 
rokov) sú typické pre telesá tejto 
skupiny. Vieme, že jadrá krátkoperio-
dických komét sa pri svojom obehu 
Slnka dostávajú mnohokrát do jeho 
blízkosti, (v perihéliu), tu sa inten-
zívne vyparujú a strácajú prach a 
plyny. K takémuto procesu nedochá-
dza v prípade prevažnej váčšiny 
„osadenstva" povedzme dlhoperio-
dického Oortovho oblaku, čiže stred-
ná hmotnost kométy typickej pre ob-
lak móže byt len váčšia, no v žiad-
nom prípade nie menšia, než hmot-
nost Halleyovej kométy. 

To však znamená, že celková 
hmotnost hala vo vnútornom kome-
rtárnom oblaku (VKO) je 10-30 krát 
váčšia, než sa predpokladalo. Podla 
našich todhadov je hmotnost hala asi 
štvrtina celkovej hmotnosti všetkých 
planét slnečnej sústavy a hmotnost 
VKO je asi 20-násobok hmotnosti pla-
nět. Ak je to tak, naše doterajšie 
predstavy o rozložení hmoty v slneč-
nej sústave musíme radikálne zme-
nif, pretože základná hmota (pocho-
piteine s výnimkou Slnka) je sústre-
dená nie v planétach, ale v komé-
tach, teda na dalekej periférii slneč-
nej sústavy. 

Ak je to tak, okamžite sa objavu-
je druhá radikálna zmena — v roz-
ložení uhlového momentu slnečnej 
sústavy. Doteraz sme predpokladali, 
že v Slnku je sústredených 99,9 °"o 
hmotnosti slnečnej sústavy a v pla-
nétach 98 ajo uhlového momentu. Te-
raz však tvrdíme, že v Slnku je sú-
stredených niečo cez 97 % hmotnost;
slnečnej sústavy a prakticky celý 
uhlový moment pripadá na Oortov 
oblak. Prečo je to také dóležité? 
Podla najpopulárnejších predstáv 

sa slnečná sústava vytvorila z pro-
toslnečnej hmloviny — z irotujúceho 
plynnoprachového disku. Účinkom 

gravitačného pola planét, které sa 
sformovali v určitej etape vývoja 
slnečnej sústavy, bol materiál, ktorý 
nebol použitý na ich vlastnú stavbu 
(materiál typu kometárnych jadier), 
náhodným spósobom rozmetaný na 
periférii; novovzniknutej slnečnej sú-
stavy. Tak vznikal Oortov oblak. Pri-
bližne takýto mechanizmus jeho 
vzniku predpokladá po prvé, že ko-
méty tvoriace oblak sú rozložené v 
priestore náhodným spósobom a po 
druhé, že smery obehu komét po 
obežných dlráhach okolo Slnka ma-
jú taktiež vysoko náhodný charak-
ter. Preto celkový uhlový moment 
Oortovho oblaku je približne nulo-
vý. V každom prípade je však ovela 
menší, než uhlový moment planět, 
pravidelne obiehajúcich jedným 
a tým istým smerom okolo centrál-
neho telesa — Sluka. 

Ak je však hmotnost VKO a hala 
taká velká, ako naznačujú najnov-
šie odhady, nemohla byt vyvrhnutá 
na perifériu slnečného systému for-
mujúcimi sa planétami, ktorých cel-
ková hmotnost je menšia alebo 
v krajnom prípade porovnatelná 
s hmotnosfou VKO. Znamená to, že 
kométy sa sformovali priamo na pe-
riférii rotujúceho disku a nie v ob-
lasti planét. A v dósledku zákona 
zachovania uhlového momentu ne-
mohlo stratif podstatnú časí tohto 
momentu. No potom je celkový uh-
lový moment slnečnej sústavy 1.0-100 
krát váčší, než sa predpokladalo a je 
sústredený v Oortovom oblaku a nie 
v planétach, ako sa póvodne tvrdilo. 

Ak je to tak, potom existujúce koz-
mologické predstavy o tom, ako 
vznikla a vyvíjala sa protoslnečná 
hmlovina a ako sa z nej sformovala 
slnečná sústava súčasnej štruktúry, 
si vyžadujú radikálnu previerku. Do-
mnievame sa, že stavbu slnečnej sú-
stavy si mňžeme predstavit takto: 
V zóne polomeru 40 astronomických 
jednotiek sa nachádza planetárny sy-
stém, kterého celková hmotnost je 
450-násobkom hmotnosti Zeme. Ďa-
lej až do vzdialenosti dvetisíc astro-
nomických jednotiek existuje v roz-
ložení hmoty mezera. V zóne dveti-
síc astronomických jednotiek je sú-
stredený vnútorný kometárny oblak 
(pás komét), hmotnost kterého je 
porovnatelná (možno aj 20 násobne 
vyššia) so sumárnou hmotnostou 
planét. A nakoniec, na vonkajšej 
strane VKO, sa nachádza halo. 

Leonid Maročnik 
Preložila J. Šajgalíková 
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Granulácia Sluka. Vysoké rozlíšenie záberu približuje našu hviez-
du a odhaluje na jej povrchu milióny konvekčných buniek. V nich 
„vybubláva" horúca hmota zo slnečného vnútra na povrch, chladné 
a padá naspat — podobne ako vo vriacej kaši. Na fotografii, získa-
nej pomocou 50-centimetrového refraktora observatória na Pie du 
Midi na vinovej džke 575,0 nm, predstavujú svetlé miesta horúcu 
vyvierajúcu hmotu a tmavé miesta chladný materiál, ktorý sa vra-
cia naspát. Mierka obrázku je približne 0,6 oblúkovej sekundy na 
milimeter a velkost jednotlivých granúl je porovnaterná s rozlo-
hou napriklad Francúzska. 

Panelová diskusia na slnečnom seminári 

Slnko opat ožíva. Začína sa 22. cyklus slnečnej 
aktivity a nastal čas, aby sme zvážili, na ktoré otáz-
ky by sa malo zameraf úsilie slnečných fyzikou. 
Príležitostou na zamysleme a zhodnotenie pred-
chádzajúcich cyklov bol IX. celoštátny slnečný se-
minár, ktorý sa na prelome mája a júna konal 
v inotoreste FIM pri Považskej Bystrici za účasti 
vyše 70-tich astronómov a geofyzikov. 

Naše predstavy o Slnku za posledné obdobie sa 
dost zmenili. Slnečný cyklus dnes chápeme ako 
22-Točný, pretože každých 11 rokov si slnečné póly 
vymenia svoje miesto, takže rovnaká situácia na-
stane na Slnku až za 22 rokov. Vieme, že všecky 
pozorované vonkajšie prejavy majú póvod vo foto-
sferickoin magnetickom poli a že za všetky procesy 
na Sluku sú zodpovedné pohyby v jeho vnútri —
pre pochopenie ich podstaty však musíme vybudo-
vat novú teóriu žiarivej magnetohydrodynamiky, bez 
ktorej je modelovanie procesov len velmi približné 
a nedáva odpoved na otázku prečo?. Teória sa sa-
mozrejme nezaobíde bez presných napozorovaných 
údajov, ktoré však móžeme získat iba zdokonale-
ním a spresnením pozorovacích metód a novým prí-
stupom k spracovaniu získaných dát. Ukazuje sa 
tiež, že štúdium vzfahov Sluko — Zem je pre náš 
život oveTa dóležitejšie než sme si doteraz mysleli. 
V tejto oblasti je však potrebný seriózny prístup 
a vedecký pohiad na celú sústavu vzfahov a kore-
lácií. 

Tieto aspekty sa odrazili v 31 referátoch, ktoré 
počal 4-och dní odzneli na seminári. Zaujímavý ob-
raz o problematike výskumu Sluka poskytla pane-
lová diskusia, ktorej podstatnú časí uverejňujeme. 

Problémy výskumu Slaka 
Diskusiu približne šesfdesiatich 

účastníkovi slnečného seminára viedol 
RNDr. Milan Rybanský, CSc. Vtipne ju 
uviedol citáciou z prednášky 17 rokov 
starej, ktorá odznela pred vypustením 
Skylabu roku 1971. V nei dr. F. Orrall 
zhrnul problémy, ktoré musí slnečná 
fyzika akútne vyriešit. Porovnajme, ako 
sme na tom dnes: vnútorné zloženie 
Slnka a jeho vývoj je stále nejasný. 
Problém slnečnýhh neutrín pretrváva. 
Ak by slnečný reaktor pracoval tak, 
ako si to na základe dnešných poznat-
kov a spósobe ich interpretácie pred-
stavujeme, mali by sme neutrín zachy-
távat trikrát viac než sa ich v skuteč-
nosti registruje. Dodnes nevieme, či 
treba zmenif pozorovaciu techniku 
alebo prepracovaf teóriu. Nijako sme 
nepokročili v hladaní odpovede na 
otázku, či je Slnko aspoň trocha sploš-
tené; ak áno, znamenalo by to, že jeho 

vnútro rotuje niekoTkokrát rýchlejšie 
než fotosféra. Nepodarilo sa objasnit 
160 minútové oscilácie Slnka, hoci ich 
objav podnietil vznik nového vodného 
odboru — helioseizmológie. 

Napokon, nedá sa povedat, že by sme 
hlbšie prenikli do štruktúry slnečnej ko-
róny, ktorá vyplňa takmer celú slnečnú 
sústavu. Dnes — po sedemnástich rokoch 
— napriek stále presnejším pozorova-
niam takmer na všetkých vinových dIž-
kach — stále viac na nás dolieha pocit, 
že o našej najbližšej hviezde vieme 
toho ešte stále málo, hod i zasa viac než 
o hviezdach najvzdialenejších. Začína 
však 22. cyklus slnečnej aktivity. Preto 
rtreba, aby sme pren;ysleli smer a ciele 
výskumu Slnka u nás tak, aby sa aj 
naším pričinením slnečná fyzika pohla 
d'opredu, a to rýchlejšie než doteraz. 
Dr. J. Sýkora: Pil plánovaní ďalších 
smerov výskumu Slnka na AsÚ SAV 

Člen korešpondent ČSAV Václav Bum-
ba, riaditel AsÚ ČSAV, diskutuje 
o možnostiach účasti na medzinárod-
ných kozmických experimentoch. 

musíme vychádzat z prístrojového vy-
bavenia a personálneho obsadenia náš-
l~o ústavu. Dnes nie je reálne budovat 
nové, vžčšie prístroje. Móžeme všal: 
íst cestou modernizácie dopinkových 
zariadení. Výkonnejšie prístroje získa-
me až vtedy, ak sa podarí vybudovat 
spoločné observatórium socialistických 
štátov. K programu Interkozmos a k 
nášmu uplatneniu v ňom som skeptic-
ký, pretože 12 rokov sme sa eheeli na 
nejakom projekte zúčastnit s družico-
vým koronografom a podarilo sa nám 
to až teraz v rámci projektu Fobos. 
Dr. V. Bumba: Podia mňa dnes naša 
slnečná fyzika akoby stagnovala. Spo-
liehat sa na spoločné observatórium so-
cialistických štátov však nemóžeme. 
preitože akademik A. A. Bojarčuk ani 
dr. I. F. Nikulin zo ZSSR, ktorí budí 
mat na starosti ideové vypracovanie 
návrhu observatória, mile sú „slnieč-
kári", takže naše ambície a snahy 
velmi podporovat nebudú. Na projekt 
Interkozmos nám vela prostriedko~ 
nezostáva, situáciu navyše komplikuje 
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;kutočnosf, že dostat sa do velkého 
3rogramu znamená mat výkonný prj-
;troj, ktorý dá nové výsledky a vyhraf 
; ním konkurenčný boj. S koronogra-
om na Fobose sú tiež problémy, pre-
;ože sIubovaný režim sa teraz celkom 
amenil (nikto ešte nevie ako), a preto 
:ásaďné výsledky čakaf nemůžeme. 
pískat materiál z mých slnečných dru-
ííc tiež nebude možné, pretože vňčšina 
plánovaných experimentov sa bud zru-
;ila, alebo odsunula na neskoršie. Ne-
)stáva nám teda nič iné, ako využívat 
)svedčené prostriedky (tie mimochodem 
;lež móžu dat velké výsledky) a trpez-
ivo ryžovat v dátach zrnká poznania. 
)r. M. Sobotka: Popri systematických 
)ozorovaniach by sme malí vyví jat 
;pičkové interpretačně postupy, ktoré 
)y sme vo svete mohli vymieňat za 
ipičkové pozorovania. 
)r. J. Laštovička: Dlhodobé plánovanie 
>y malo mat návaznost na medzinárod-
ié projekty. Napríklad v súčasnosti sa 
•ozbieha projekt Geosféra — Biosféra, 
cde má pozorovanie a výskum Slnka 
aeTký význam. 
Dr. M. Rybanský: Myslím si, že my sa 
nóžeme na prebiehajúce projekty n -
)ojit s tým, čo už robíme. 
Dr. I. Šolc: Problém je myslím tiež 
r tom, že svoju prácu nevieme poriad-
ie „predat" — mali by sme sa viac an-
;ažovat, prezentovat. 
Dr. P. Ambrož: Chcem vyzdvihnúf prí-
;pevok dr. Karlovského o modelovaní 
;lnečnej atmosféry na mikropočítači. 
Jkázal, že takéto problémy možno rie-
4it aj v amatérskych podmienkach, ho-
ři sa doteraz zdali byt výsadou profe-
;ionálov. Zrejme ich dnes už možno 
;prístupnit skoro každému, čím táto 
~ráca ďalej zíshava na význame. 
Dr. P. Heinzel: Na ústave teraz vzniká 
zoncepcia využitia malej výpočtovej 
techniky. V rámci spolupráce by sa 
jednotlivé systémy na našich pracovis-
cách mali unifikovat, aby sa dali použí-
rat rázne prístroje. U nás na Ondřejove 
;a dokončuje mikriofotometer na pre-
neriavanie slnečných spektier — ak by 
ůek~to mal záujem, radi podáme infor-
nácie. 
Dr. P. Ambrož: Snaha unifikovat a nor-
malizovat malú výpočtovú techniku sa 
~rejavuje aj v rámci RVHP, aby sa 

RNDr. M. Rybanský CSc., vedúci slnečného oddelenia AsÚJ SAV, RNDr. V. Rušin, 
CSc. a RNDr. B. Lukáč, CSc. si objasňujú problémy výskumu zelenej korány. 

RNDr. J. LašCovička, DrSc. pozorne sle-
duje prednášku o rozdielnosti v akti- 
vite Sluka počas dvoch nasledujúcich 
cyklov. 

Účastníci IX. celoštátneho Slnečného seminára sledujú prednášku RNDr. L. Křiv-
ského, CSc. o vztahu erupčnelj aktivity a šumových búrok I. typu. 

mohli vyvinuté programové systémy 
lepšie využívat a dali sa vymieňaf. Na-
še problémy s počítačmi poznáme, pre-
to dnes máme len minimálne požia-
davky: miedzinárodný štandard musí 
byt kompatibilný s IBM PC XT a musí 
obsahovat hard-disk s obsahom památe 
ROM 20 MB. 
J. Szobi: Zaujímalo by ma, kde by vo 
výskume Slnka mohli pomócf amaténi? 
Ved na ludových hvezdárňach sú vhod-
né prístroje i podmienky na pozorova-
nie Slnka. 
Dr. M. Rybanský: Pozorovania, ak ma-
jú priniesf nejaký úžitok, musia byt ko-
ordinované. Prednedávnom Slnečná 
sekcia SAS pni SAV (predsedom je 
RNDr. L. Kulčár, CSc.) vydala výzvu 
k spolupráci. Ti, čo chcú spolupracovat, 
to však musia mysliet naozaj vážne, 
pretože ne je rentabilné do niekoho in-
vestovat čas i prostriedky len preto, aby 
sa onedlho na prácu vykašlal. Presto 
pracovníci na Pudových hvezdárňach 
musia zvážit, či takéto systematické 
pozorovanie zvládnu. Ak áno, nech sa 
obrátia na Rybanského alebo Kulčára. 
Nájdeme program, primeraný ich mož-
nostiam i záTube. 
Dr. P. Ambrož: Rád by som pripome-
nul, že už dlhé roky pracuje služba Fo-
tosferex, ktorá sa velmi osvedčila a kla-
dieme na ňu stále v5čší důraz. 
Dr. L. Křivský: Slovensko výdatne pri-
spieva do služby Fotosferex. Dnes do-
stávame pravidelné pozorovania z hvez-
dární v Rimavskej Sobote a v Prešove. 
Mnohé kresby sa dajú porovnat do-
konca aj s fotografiami. Vjem, čo taká-
to práca vyžaduje, ale aj to aká je uži-
točná. Z Československa sa na projekte 
zúčastňuje °10-15 hvezdární, za jeden 
deň dostaneme v pniemere tni až štyri 
kresby. Keáže je tvar republiky velmi 
pretiahnutý, můžu byt naše predpovede 
dostatočne presné. Pochvalujú si ich aj 
sovietski kolegovia, ktonf tvrdla, že pa-
ša služba je lepšia než ich. 
Dr. M. Rybanský: Radi by sme založili 
aj protuberančnú službu. Zatial skúšajú 
pozorovat a fotografovat protuberancie 
na hvezdárňach vo Valašskonv Meziříčí, 
teras sa prihlásila aj Žilina, takže uvi-
díme, ako sa nám siltuácia vyvinie —
každopádne by takáto sjet hola pre nás 
prínosom. Pi1pravil: R. PIFFL 

Fota: autor 
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ROMAN PIFFL, LEOŠ ONDRA 

POZORUJT 
S MAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

Všetky časové údaje sú v SEČ 

PLANETY 

Planéty nám najmá na október pri-
pravili nejedno pekné prekvapenie. 
Budeme móct pozorovat Merkúr, zá-
kryt Venuše Mesiacom, Mars krátko 
po jednej z najváčších opozícií tohto 
storočia, Jupiter v opozícii, tesné 
priblíženie Saturna a Uránu, Pluto 
blížiace sa do perihélia svojej dráhy 
a množstvo pekných konjukcií pla-
nét s Mesiacom. Priblížime si niek-
toré zaujímavé úkazy, ktoré sú vhod-
né nielen na demonštračné účely 
a pekné na pohIad, ale sú aj velmi 
dobrým námetom na fotogafiu, naj-
má teraz, pred blížiacou sa uzávier-
kou d'alšieho ročníka našej sútaže 
Astrofo~to. 

Merkúr sme minulý mesi.ac nevi-
deli, pretože najváčšia východná 
elongácia nebola priaznivá. Čaká nás 
však najváčšia západná elongácia, 
ktorá je priamym opakom. Po dol-
nej konjunkcii sa do 11. októbra 
Merkúr od Slnka i od Zeme vzdaluje 
a 26. októbra o 22h bude jeho uhlová 
vzdialenost od Slnka najváčšia. Naj-
lepšie podmienky na pozorovanie 
Merkúra budú od šestej ráno, kedy 
planéta vystúpi vyše desat stupňov 
nad obzor. Neskór sa bude pomaly 
strácat v lúčoch vychádzajúceho Sln-
ka. Výhodné podmienky potrvajú od 
17. 10. do 6. 11., jasnost Merkúra sa 
v tomto období zvýši z ± 2,0m na 
—0,8m a jeho premer sa vplyvom 
vzdalovania od Zeme zmenší z 9,2 
oblúkovej sekundy zhruba na polo-
vicu. Zaujímavým spestrením elon-
gácie bude konjunkcia Merkúra so 
Spikou, ktorá bude ráno 1, novembra 
asi 4,5° južne od planéty. 

Venušu na rannej oblohe isto`.ne 
neprehliadneme, Noci jej jasnost sa 
už o čosi zmenšila. Blíži sa pomaly 
k Slnku, ani jej priemer na oblohe 
už nie je ovela váčší ako má Mer-
kúr. Pripravila nám však jedno val-
mi zaujímavé predstavenie. 
V piatok 7. októbra nastane zákryt 

Venuše Mesiacom. U nás budeme 
moct o 2h30m pozorovat výstup Ve-
nuše spoza neosvetlenej časti Mesia-
ca, ktorý je tni dni pred novom. 
Úkaz nastane tesne nad východným 
obzorom zhruba štvrt hodinu po Vý-
chode Mesiaca a samozrejme nepre-
behne okamžite, pretože Venuša má 
v tom čase nenulový uhlový priemer 
16,0". Fotograficky sa dá priebeh vý-
stupu Venuše spoza Mesiaca zachy-
tit pomocou dlhoohniskového objek-
tívu a autor takéhoto seriálu bude 
moct počítat s jednou z prvých cien 
v sútaži Astrofoto. Velmi zaujímavý 
by bol aj fotometrický záznam vý-

stupu, z ktorého by sa dalo mnoho 
usúdit napríklad o hrúbke atmosfé-
ry najbližšej planéty. 

V tomto období nastanú ešte dye 
zaujímavé konjunkcie Venuše s Me-
siacom a so Spikou: 6. novembra o 
16h prejde Mesiac 4,5° južne od Ve-
nuše a 17. 11. o 5h Venuša 4,2° se-
verne od Spiky. Ziaden z týchto úka-
zov sa však predchádzajúcemu zá-
krytu nevyrovná. 

Mars je pár dní po opozícii, v kto-
rej sa priblížil k Zemi až na vzdia-
lenost 58,8 milióna kilometrov. 
Přiaznivejšie opozície boli v tomto 
storočí iba v rokoch 1924, 1939, 1956 
a 1971, áalšia nastane až o 15 rokov, 
v auguste 2003. Mars v októbri a v 
novembri uvidíme skoro celú noc 
s výnimkou rána; jeho jasnost sa 
v tomto období zníži z — 2,6m na 
— 1,0m a priemer klesne z 23,2" na 
13,6". 

Velme aktuálnym a potrebným po-
zorovaním je v období opozície za-
kreslovanže detailov na povrchu 
Marsu, ktoré nám móže vela povedat 
o procesoch v atmosfére červenej 
planéty. Velmi dobrý návod na ta-
kéto pozorovanie nájdeme v publi-
kácii „Pozorujeme planéty", ktorú 
v roku 1986 vydala brnenská hvez-
dáreň. Povrch planéty však móžeme 
zachytit aj fotograficky. Pal tejto prá-
ci je prvoradé zostavit takú optic-
kú sústavu, ktorá dá čo najváčší prie-
mer objektu na negatíve, aby sme 
mohli rozlíšit čo najviac detailov. 
Najvýhodnejšie je využit projekciu 
za okulárom, použitý dalekohIad by 
však mal mat objektiv s pniemerom 
aspoň 15.9 miometrov. Pal výbere ci-
tlivosti materiálu sa riadime zása-
dou, že čím váčší je priemer obra-
zu, tým citlivejší by mal byt film; 
ak Mars na negative ntá priemer 
napr. 1,5 mm, použijeme film 21 DIN, 
pri 6 mm najlepšie 30 DIN. Expozí-
ciu je vhodné odskúšat a nájst ex-
perimentálne, pri svetelnosti 1:16 
a filme 21 DIN sa osvedčila štvrtina 
sekundy. Vydarené snímky radi uve-
rejníme. 

Pomocou mapy Marsu si móžeme 
urobit peknú pomócku, ktorá nám 
ukáže, akú čase povrchu planéty mó-
žeme v tom-ktorom čase uvidiet v 
ďalekohTade. Model na obrázku je 
zhotovený z pingpongovej loptičky; 
na základní si móžeme podia nie-
ktorej z ročenek nastavit potrebné 
súradnice. Autorom modelu je prof. 
Emil Škrabal z Brna. 

Za zmienku stojí ešte konjunkcia 
Marsu s Mesiacom, ktorá nastane 
19. novembra o 17h. Mars v tom čase 
bude 3,2° južne od Mesiaca, ktorý je 
dva dni po prvej štvrti. 

Jupiter sa blíži do opozície, ktorá 
nastane 23. 11, o 4h Najbližšie k Ze-
mi bude 21. 11. o 17h, a to vo vzdia-
lenosti 4,034 a. I.; Zbude mat jasnost 
— 2,9m a priemer kotúčika presiahne 
trištvrte oblúkovej minúty. Pre po-
zorovanie Jupitera platia podobné 
zásady ako pre Mars. V tomto obdo-
bí uvidíme aj dye konjunkcie plané-
ty s Mesiacom, 27. 10. a 23. 11., vzdia-
lenost oboch telies však bude na ob-
lohe váčšia než 6°. 

Saturn uvidíme už len zvečera, 
pretože sa blíži do vžanočnej kon-
junkcie so Slnkom. Jasnost planéty 
je v tomto období + 0,5m a aj prie-
mer kotúčika a prstencov sa vply-
vom vzdalovania planéty od Zeme 
zmenšuje. Pekný úkaz budeme móct 
pozorovat okolo 18. októbra, kedy 
nastane najvdčšie priblíženie Satur-
ny a Urána. Urán bude 1,1° južne 
a približovaniie oboch telies sa dá 
zachytit aj fotograficky. 
Urán sa pohybuje v súhvezdí 

Strelca .a tiež bude okolo Vianoc 
v konjunkcii so Slnkom. Jasnost pla-
néty je ± 5,7m, takže sa móžeme po-
kúsit nájst ju aj volným okom. 

Neptún bude v konjunkcii so Sln-
kom na Silvestra, takže podmienky 
na jeho pozorovanie sa rapídne zhor-
šujú. Planéta žiari ako hviezda 
± 8,0m v súhvezdí Strelca, východ-
ne od Urána. 

Pluto sice bude 3. novembra tohto 
roku najďalej od Zeme, 30,616 a.j., 
blíží sa však do perihélia svojej drá-
hy a preto jeho jasnost dosahuje až 
± 13,8m. Fotografie planéty a najmá 
jej pohybu medzi hviezdami priví-
tame; stačí na to už 15-minútová 
expozícia objektívom Sonnar 2,8/180 
na film citlivosti 27 DIN. 

METEORY 

V októbri a v novembri je v čin-
nosti hned nůekolko zaujímavých ro-
jov. Drakonidy, znám ee z minulosti 
nádhernými meteorickými daždami, 
budú mat maximum 9. októbra oko-
lo' desi!atej večer. Zaujímavé s Gemi-
nidy sú v maxime 20. 10., najzná-
mejším rojom tohto obdobia sú však 
Orionidy, ktoré spolu s Aquarida-
mi vytvárajú komplex rojov Halle-
yovej kométy. Najváčšůu činnost 
očakávame okolo 25. 10., maxim je 
však v činnosti tohto roja niekol-
ko, podla toho, ktoré prúdy Zem 
na svojej dráhe okolo Slnka stretne. 
Orionidy a s Geminůdy však tento 
rok zo svojho programu musíme vy-
lúčit, pretože práve v čase ich ma-
xima je Mes+iac v spine. 

Tauridy severné i južné patria do 
komplexu ďalšej známej kométy 
Encke, ktorá je spolu s rojnůi 
a množstvom ďalších telies zrejme 
pozostatkom váčšieho útvaru. Tau-
ridy často odmenia vytrvalost pozo-
rovatela nádherným bolidom 
a v tomto čase sa oplatí namierit 
na oblohu aj objektív fotoaparátu. 
Ďalším „daždovým" rojom sú Leo-
nidy, ktoré majú maximum 17. no-
vembra okolo štvrtej ráno. 
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Dvojica snímok Pluta, ktorú získal s odstupom jedného mesiaca Gabriel Čer-
vák pomocou astrografu 300/1500 na Skalnatom Plese. Jasnost planéty bola 
v apríli a v máji asi 13,6m, takže na jej zachytenie boto treba platňu ORWO 
ZU 21 exponovat 30 minút. Na záberoch šípka znázorňuje polohu Pluta me-
dzi hviezdami. 

ZAKRYT PLEJÁD MESIACOM 

Okrem Venuše a hviezdy y Cap 
s jasnostou 3,8m 16. novembra večer 
zakryje v októbri Mesi:ac po tretí-
krát v tomto roku aj Plejády. Me-

N 

siac je dva dni po spine, takže sa 
opat aameriame najmi na výstupy 
hviezd spoza neosvetleného okraj a. 
Výstupy budeme móct pozorovat 
zhruba od pol štvrtej do pol šiestej 
ráno 27, oltóbra, dost vysoko nad 

ZAKRYTY PLEJÁD MESIACOM 
pre pozorovateTňu na Vartovke 
d = 19°09'18,9" = 48°43'05,7" 

27. 10. 1988 fáza 

1 2h40m47S 
2 2 46 42 
3 2 54 30 
4 3 08 30 
5 3 09 24 
6 3 21 09 
7 32'1 39 
8 3 45 08 
9 3 47 17 
10 4 10 19 
11 4 25 32 ~

~
~
~
~
~
~
~
~
d
~
 

P m SAO pozn. 

181° 5,4m 76126 Celaeno 
139 3,8 76155 Maia 
226 8,1 76147 
186 7,1 ' 76152 
329 5,6 76 137 18 Tau 
234 

~ 

4,2 I 76140 Taygeta 
198 3,8 76155 Maia 
2'47 5,8 Í 76159 Sterope 
240 6,4 76164 22 Tau 
230 6,8 76183 
243 y 7,7 76194 

Nie, nejedná sa o 
fotomontáž. Me-
siac, ktorý bol dva 
dni po nove a ot-
vorenú hviezdoko-
pu Plejády v sú-
hvezdí Býka sme 
takto spoločne 
mohli odfotogra_ 
fovat 18. apríla. 
Autor fotografie 
Ján Fabricius po-
intoval Mesiac 
dvojminútovou 
expozíciou cez ob-
jektív 4,5/300 na 
film Fomachrom 
D 20. 

juhozápadným obzorom; v tabulke 
uvádzané výstupy hviezd platia pre 
pozorovatelňu na Vartovke. 

NOČNA OBLOHA 

Jesep nie je práve najvhodnejším 
obdobím pre pozarovanie nočnej ob-
lohy. Babie leto, ak sa vóbec vydari-
lo, je už za narvi a v októbri váč-
šinou prší. Zrána sa kaluže pokrý-
vajú Padovou kórkou a objektivy 
dalekohiadov sa nerosia, ale priam 
zamřzajú. Október postupne vystrie-
da november, ktorý má zo všetkých 
mesiacov v roku najviac oblačných 
dní, poletuje prvý sneh a jasných 
nocí je ako šafránu. 

Ak sa napriek všetkému niekedy 
večer vyčasí, uvidíme na oblohe ved-
Pa zeba nastupujúce jesenné a odchá-
dzajúce letné súhvezdia. Oblohe kra-
Puje Pegas s výrazným štvorcom 
hviezd a so známou guYovou hviez-
dokopou M 15 — nájdeme ju aj po-
mocou triedra ako slabo rozostretú 
hviezdu na prejdlženej spojnici 
hviezd é a s Peg smerom do súhvez-
dia Delfína. Po roku sa opat stretá-
vame s Vodnárom, kde je najvhodnej-
ším objektom pre malý dalekohlad 
dalšia guYová hviezdokopa M 2, kto-
rá leží asi pat stupňov severne od 
hvíezdy Sadalsud (8 Aqr). Objavu-
je sa aj súhvezdie Rýb a nízko nad 
obzorom aj trochu exotický Fomal-
haut, najasne>jšia z hviezd Južnej ry-
by (jasnost má 1,3m). Sprievodcom 
v tejto málo známej časti oblohy 
móže byt v tomto roku planéta Mars 
a zhodou okolností taj Mira Ceti (u 
Cet), ktorá je začiatkom novembra 
v maxime. Ak si ju budeme preze-
raí v dalekohYade, uvidíme o kúsok 
ďalej aj peknú dvoj hviezdu 66 Cet, 
na jej rozlíšenie však potrebujeme 
zváčšenie aspoň 50-krát. 
V tomto období sa deň rýchlo krá-

tí a tak móžeme typicky letné sú-
hvezdia zastihnút večer ešte vysoko 
nad obzoroa. Skoro v zenite je La-
but, Jašterička i Cepheus. Mliečnu 
cestu v týchto súhvezdiach zdobí 
množstvo pekných objektov, ktoré 
sú prístupné aj malým dalekohYa-
dom. Predovšetkým si móžeme všim-
nút pravidelného hdsfa tejto časti 
oblohy, hviezdu d Cyg, ktorá je prí-
buzná Mire Ceti. Koncom septem-

165 



~. •
.'`rC epi • ! •`• .cCep • 

..... • • 
• • • 

64 58 . 

■ 

• 

•• 

61 ; -c —.: .

•

: #'. ... • 
—. 

• • . C, 

® • 
M39 `°'.,‚CYg 

. • 56 

Sev. Amerika 

. • 

•. 

a: 

• 
i

. 
. ' ‚ o1 Cyg . • : • 

• 

i 

. 

•6811 • 60 - 

• . • 
53 • 61 Cyg '. 

. • 59 • 

i 
'64 

• .\ 

''••; . . 

' .. _ 
'dCYg 

... 

L `s~Cyg 
;•. 

—. . • . 
. . _ • 

• 

• 
X Cyg

.47 

. 

•55 • ` • • ~ ~_ 
• 

• 
. ~., 

: :: } 

~ 

0 
6940 

• 
Í3 Cyg 

bra dosiahla najváčšiu jasnost a te-
raz bude niekolko mesiacov slabnút, 
až jej hviezdna velkost klesne na 
14m. Pokial si včas nakreslíme skicu 
jej okolia, budeme ju móct medzi 
ostatnými hviezdami nájst aj po-
tom, čo zmizne z triedra. Táto pre-
menná drží jeden rekord — ak ne-
počítame novy a supernovy, potom 
má d Cyg zo všetkých premenných 
najvt čšf rozsah zmien vizuálnej jas-
nosti, až 11 magnitúd! 

Alb4reo (ýl Cyg) je jedna z najkraj-
šich dvojhvie~cd na oblohe. Tvorf ju 
jasnejšia žitá hviezda 3,1m a sprie-
vodca, ktorý je podia admirála Snxit-
ha smaragdovo modrý a má jasnost 
5,1' . Somet 25 X 100 ju ukáže v ce-
lej kráse, na dobré rozlíšenie však 
postačí aj menšie zváčšenie. Hlavná 
zložka má spektrum, ktoré nesie čr-
ty hviezd typu K 5, ale aj spektrál-
neho typu B. Trátiu hviezdu, ktorá 
sa prezradila práve prostredníctvom 
tohto spektra, poprvýkrát uvidel v 
roku 1979 Worley — hlavnú zložku 
Albirea rozštiepil 65-centimetrovým 
dalekohladom na dvojicu s rozdie-
lom jasnosti 1,5m, širokú 0,4". 

Ďalšou Iahkou dvojicou približne 
rovnako jasných červenkastých 
hviezd je 61 Cyg. Už od roku 1812, 
kudy sa podarilo zistit velký vlastný 
pohyb tejto hviezdy, patrna medzi 
kandfdátov na určenie paralaxy. Zo 
stovky meraní nakoniec Bessel v ro-
ku 1837 túto paralaxu určil (0,3136") 
a len Struve s meraním ročnej pa- pre trieder, ktorý ukáže jej trojuholníkový tvar. 

ralaxy Vegy (0,26") pripravil Bes-
sela a 61 Cygni o svetové prvenstvo. 
61 Cygni patrí medzi najbližšie 
hviezdy (11,1 svetelného roka) a bola 
zaradená aj do programu hladania 
planetárnych sústav a mimozem-
ských civilizácií CETI. 
Hvezdu 8 Cep poznáme ako pre- 

mennú, táto skutočnost sa však be-
horn jedného večera neprejaví. Je ta 
však aj krásna dvojhviezda — po- 
rovnajte si ju s Albireom! 

Kmásnym kútom oblohy pee trieder 
je okolie hviezd ol a o Cyg, ktoré 
už samé osebe zaujmú pekným kon- 
trastom farieb. Nedaleko odtfal je 
skupinka hviezd, z ktorých najjas-
nejšňe sú wi a m., Cyg; volnému oku 
sa skupina javí ako rozmazaná škvrn- 
ka, ktorú Ptolemaios v Ahnageste 
uvádza ako „hmlovitá (hviezda) na 
pravom kolenu (Labute)". 

Na mapke sú však vyznačené aj 
mé objekty, ktoré vo výhodných pod- 
mienkach móžeme uvidiet aj volným 
okom — také sú otvorené hv3ezdo- 
kopy NGC 7243 (velmi členitá, vhod-
ná pre náčrtok či škicu, NGC 6940 
(vid Zaujímavosti nočnej oiblohy), ale 
najmíi M 39, ktorá je charakteristic-
ká svojfm trojuholníkovým tvarom. 
Všetky uvidíme pekne aj v triedri, 
kde k nim pribudne aj hviezdokopa 
NOC 6811 v západnom krídle Labu-
te, 

Otvorená hviezdokopa M 39 v pravom krídle Labute je pekným objefitom 
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Celoštátny stelárny seminár 

Bezovec '88 
Celoštátny stelárny seminár sa už 

tradične konal v polovici máj'a na 
Bezovci. Tentoraz bol zameraný na 
rozvoj a výsledky fotometrie a spek-
troskopie hviezd. Prednesené referá-
ty a vystúpenia móžeme rozdelit do 
troch tematických okruhov. 

Všeobecná časí bola zameraná na 
nové trendy a postupy v astronomic-
kých pozorovaniach. RNDr. P. Ma-
yer, CSC. predstavil nové smery vo 
vývoji pozorovacej techniky — v bu-
dúcnosti by sa na získavaní zásad-
ných výsledkov mali podielat najmá 
velkoplošné detektory CCD, obale 
dalekohlady a kozmické teleskopy. 
Z nášho hradiska by malo byt za-
ujímavé najmá vyb:avenie našich da-
lekohTadov prvkami CCD a účast na 
nektorých kozmických projektoch. 
RNDr. M. Vetešník, CSc. sa v de-
cembri 1985 zúčastnil na sympóziu 
IAU o využití malej pozorovacej 
techniky. Treba poznamenat, že vo 
svetovom meradle je „malým" dale-
kohladon každý do priemeru 1,5 
metra. Z referátov na sympóziu vy-
plynulo, že tieto dalekohTady, ak sú 
vybavené vhodnými prídavnými za-
riadeniami, móžu úspešne konkuro-
vat dokonca najváčším teleskopom. 
Navyše ich prevádzka je pomerne 
lacná, obsluha jednoduchá a na ob-
lohe je množstvo objektov priam 
predurčených na pozorovanie práve 
týmito prístrojm~i (napr. tesné dvoj-
hviezdy, oscilujúci bieli trpaslíci, tr-
pasličie novy, rýchlo sa menace Ap 
hviezdy a pod.). Tieto hIadiská by 
mali byt východiskom aj pre pláno-
vanie rozvoja našich observatórií. 

Kozmológia bola predmetom dal-
šej skupiny referátov. Príspevky dr. 
Stuchlíka, dr. Langera a dr. Dolejší-
ho zaoberali sa niektorými aspekta-
mi a problémami veTkoškálovej 
štruktúry nášho vesmíru a jeho vzta-
hu k sústave elementárnych častíc. 

Najváčšia časí referátov sa týkala 
výsledkov prát a pozorovaní našich 
odborníkov. RNDr. P. Hadrava, CSc., 
priblížil nové poznatky o sústave 
SS 433, v ktorej by kompaktným ob-
jektom mala byt čierna diera. RNDr. 
Z. Mikulášek, CSc. ukázal, že o pre-

Atmosféru stelárneho 
seminára priblížime 
aspoň niekoTkými zá- 
bermi. Na snímke ho-
ro je najstarší účast-
ník seminára 80-roč-
ný Jozef Závodský. 
Pod ním neformálna 
beseda s dr. Byčko- 
vom zo Zelenčukskej 
(na zábere je vlavo). 
Dye posledné snímky 
sú z diskusie po pred- 
náške dr. Z. Mikuláš-
ka (stojaci za kated-
rou). 

mennosti chladných pekuliárnych 
hviezd vieme zatial velmi málo, čo 
dokumentoval na hviezde CQ UMa. 
Zaujali aj dalšie referáty, ktoré po-
tvrdili velmi dobrá úroveň našej as-
tronómie. 

Pozornost sa venovala aj amatér-
skym pozorovaniam. J. Šilhán pre-
zentoval niektoré zaujímavé výsled-
ky pozorovaní zákrytových dvoj-
hviezd a hovoril aj o rastúcom záuj-
me o pozorovanie našich amatérov 
vo svete. Z. Urban spomenul reku-

rentnú kataklyzmatickú hviezdu T 
Pixtdis, ktorá je jediným analógom 
klasických nov a mohla by sa stát 
„rosettskou doskou" pre rozšifrova-
nie povahy podobných objektov. Pre 
amatérov je táto hviezda zaujímavá 
tým, že od jej posledného vzplanu-
tia uplynulo už 22 rokov a keáže pe-
rióda jej vzplanuti je 19 ± 9 rokov, 
mohla by T Pix každá chvílu znova 
vybuchnút; amatéri by sa mohli 
dobere zapojit do jej sledovania —
hviezda má jasnost zhruba 14m, dá 
sa nájst na jeseň pod Síriom a počas 
vzplanutia zvyšuje svoju jasnost asi 
o 7 magnitúd. 

Spestrením seminára bole vystúpe-
nie dr. Byčkova, ktorý pracuje na 
Špeciálnom astrofyzikálnom observa-
tóriu v Zelenčukskoj. Priblížil naj-
váčšie astronomické prístroje, 6-me-
trový dalekohTad a rádioteleskop 
RATAN 600, a hovoril o výsledkoch 
a perspektívach tohto observatória. 

Ku kladom seminára treba zarátat 

aj skutečnost, že velká čast referá-
tov bola prezentovaná aj vo forme 
posterov, ako to býva na velkých 
kongresoch a sympóziách. Objavila 
sa i snaha vydat po vzore slniečká-
rov a meteorárov zborník, ktorý by 
obsahoval najzaujímavejšie prednáš-
ky a výňatky z referátov. Taký zbor-
ník by bol istotne pre účastníkov se-
minára prínosom a možno sa ho doč-
káme už po budúcom, desiatom ste-
lárnom seminári. 

Text a foto: —rp-
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RIASY 
Táto prechádzka po večernej 

oblohe bude stretnutím s dáv-
nou supernovou, s tým, čo po 
nej zostalo. Na oblohe sa obja-
vila niekedy v mladšej dobe ka-
mennej, ked pamáf Pudstva 
bola ešte dost krátka; napriek 
tomu dnes o nej všeličo vieme. 
Zanechala zreteIné stopy na 
letnej oblohe. Stačí vziať So-
met alebo delostrelecký binar, 
skúsenejším postačí aj trieder,
a pod krídlom Labute můžeme 'I 
si na tmavej a čistej oblohe po- ' 
zriet Riasovú hmlovinu, objekt, 
ktorý nemá na oblohe páru. 

OBJAVOVANIE RIAS 

začalo jednej noci roku 1784, ked 
vynikajúci anglický pozorovatel Wi-
lam Herschel pri prehliadke oblohy 
dospel až k zlatisto žiariacej hviez-
de e Cygni a 47 cm ďalekohladom 
objavil v jej blízkosti „dva pásy 
hmloviny", dlhé asi 2 stupne a vzdia-
lené od seba 3°. Jeden z nich dnes 
označujeme NGC 6960. Podia popisu 
v katalógu NGC' je „pozoruhodne 
jasná, významne velká, ..., obsahuje 
hviezdu x Cygni`° (v skutočnosti to 
je dvoj hviezda 52 Cyg2). Protilahlý, 
viac zakrivený oblúk, hmlovina NGC 
6992 je zas „velmi pozoruhodná, ex-
trémne slabá, extrémne velká a pre_ 
tiahla, . . . , rozdvojená". Neskór Her-
schel našiei medzi týrnito oblúkmi 
ešte tretiu, nevýraznú hmlovinu NGC 
6979. Dreyer ju popisuje takto: „vel-
mi slabá, malá, nepravidelne pre-
tiahnutá, niekolko slabých hviezd 
blízko nasleduje" (čo v astronomic-
kom jazyku minulého storočia značí, 

že ležia východne). John Herschel, 
ktorý pokračoval v pozorovaniach 
svojho otca rovnakým prístrojom, 
našiel pokračovanie severovýchodnej 
vetvy Rias, NGC 6995 („slabá, ex-
trémne rozsiahla hmlovina a hviez-
dy v skupinách"). Ďalší kamienok 
do mozaiky vložil William Parsons 
(Lord Rosse), keď objavil NGC 6974. 
Jej poloha je v mapke vyznačená 
podia atlasu Uranometria 2000.0, ne-
zodpovedá však katalógu NGC. Ten 
ju kladie niekam do prostriedka Ria-
sovej hmloviny, aj keá je tu po_ 
známka, že určenie deklináce je ne-
isté. V tomto prameni sa popisuje 
ako rozmazaná hviezda s hmlovin-
kou pretiahnutou od východu na zá-
pad. Poslednú označenú časf Rias, 
IC 1340, objavil niekedy v rokoch 
1866-68 prof. Safford na Deaborno-
vom observatóriu. Hoci je uvedená 
až v prvom Index Cataloque3, je táto 
hmlovina zachytená aj v NGC, 
pretože Dreyer do svojho katalógu 
stihol vložit výpis neznámych objek-
tov z krátko predtým uverejneného 
Saffordovho zoznamu. Tento objekt 
sa v ňom uvádza s poznámkou „snád 
súvisiaca s h 2093" (teda NGC 6995). 

RIASY CEZ TRIEDER 

Oba hlavné obáúky Rias ukáže aj 
Somet 25 X 100 (skúsenému pozoro-
vatelovi za ideálnych podmienok aj 
trieder 10 X 50), musíme ich však 
hIadat na skutočne tmavej a čírej 
oblohe, samozrejme daleko od mesta. 
Výraznejšia a na pozorovanie vhod-
nejšia je severovýchodná časí, NGC 
6992. Prístroj s priemerom aspoň 
20 cm v nej může ukázat jasnejšie 
zhustenia a slabé náznaky vláknitej 
štruktúry, musíme však použit malé 
zváčšenie pretože inak by hmlovina 
zaberala velkú časí zorného pola a 
bola by menej výrazná. 

Protilahlá vetva, NGC 6960, nie je 
podia našich skúseností taká nápad-
ná (aj ked v literatúre sa často tvr-
dí pravý opak), pretože nemá natol-
ko ostré okraje a prežaruje ju hviez-
da 52 Cygni. Fri pozorovaní malým 
ďalekohladom sa javí ako priamy 
pruh, v južnej časti jasnejší, zreteI-
riejší a snád aj trochu širší. 

Možno sa zdá čudné, že Riasy vi-
díme aj malými ďalekohladmi, hodi 
na ich objavenie boll potrebbné váč-
šinou najmohutnejšie prístroje svo-
jej doby. Niekedy však nerozhoduje 
priemer objektívu, skór velké zorné 
pole a malé zváčšenie. Dókazom mů-
žu byt objekty, ktoré síce unikli po-
zornosti oboch Herschelovcov aj Lor-
da Rossa, sú však badateIné aj v 
triedri. Patrí medzi ne napríklad pla-
netárna hmlovina Helix (NGC 7293) 
vo Vodnárovi, alebo otvorená hviez-
dokopa IC 4756 v Hadovi, ktorá je 
viditelná aj volným okom. A takým-
to príkladom může byt aj Riasová 
hmlovina. Podia pozorovaní členov 
maďarského klubu Albireo je tried-
rom 10 X 50 viditelná aj rozlahlá 
hmlovina medzi oboma hlavnými ob-
lúkmi (v mapke označenej šípkou), 
ktorá zo spomenutých dóvodov nemá 
žiadne katalógové označenie. Popr-
výkrát sa o nej zmieňuje až začiat-
kom nášho storočia Edward Ch. Pie-
kering'~, a preto sa niekedy nazýva 

Pickeringova trojuholníkavá hnilovi_ 
na. 

To už však nastala doba astrono-
m,ickej fotografie, ktorá konečne po-
skytla tak potrebný celkový pohlad. 
Prvé Barnardove snímky zretelne 
ukázali, že jednotlivé hmloviny spo-
lu vytvárajú kruhovú obálku. Ostré 
a kontrastné fotografie Ritcheya po-
tom zachytili jej detailnú štruktúru, 
zvázky jemných poprepletaných vlá-
kien, ktoré pripomínajú chumáče 
rias na modrej oblohe. 

PREČO RIASY SVIETIA? 

Vzdialenost, ktorá nás delí od tých-
to hmlovín, bola dlho zakliata v ne-
hybnosti. Fotografie však odhalili, že 
strnulost je len zdanlivá. Edwin Hub-
ble (ako sa můžeme dočítat vo vý-
ročnej správe observatária Mount 
Wilson za roky 1925-26) objavil po-
rovnaním dvoch záberov s časovým 
odstupom 15 rokov, že celá vláknitá 
štruktúra Rias sa rozpína. Až tento 
objav umožnil ďalšie štúdium hmlo-
viny. Mohli sme napríklad zistit jej 
vzdialenost. Za predpokladu, že obál-
ka sa rozpína vo všetkých smeroch 
rovnako (a to je zrejme pravda), mů-
žeme porovnaním najváčšej radiál-
nej rýchlosti hmlovín (116 km . s-') a 
rýchlosti ich rozpínania (priemer 
obálky sa ročne zváčší asi o 0,06") 
důjst k záveru, že svetlo potrebuje 
na cestu od Riasovej hmloviny 
k nám zhruba 2500 rokov a že pavu-
činou jej viákien je opradená gula 
s priemerom asi 120 svetelných ro-
kov. 

Hubbleov objav však umožnil vy-
nešit aj problém oveIa dóležitejší; 
odpoveá na otázku, prečo vlastne tie-
to vlákna svietia. V ich spektre sú 
zretelné len jednotlivé jasné čiary 
(prislúchajúce okrem vodíka niekoI-
kým desiatkam zložitejších prvkov), 
čo znamená, že Riasová hmlovina 
je hmlovinou plynnou, podobne ako 
Lagúna (M8) v Strelcovi alebo M42 
v Orióne. Spůsoby, ako v týchto ob-
lakoch vzniká viditelné svetlo, můžu 
byt rózne, jedno majú však spoločné 
— na začiatku je vždy ionizácia vo-
díka krátkovinným žiarením vhodnej 
hviezdy, teda premena energie ul-
trafialového žiarenia (s vinovou dlž-
kou pod 91,2 nm) na pohybovú ener-
giu volných elektrónov. Vhodnou 
hviezdou je pritom každá, ktorá má 
dostatočne vysokú teplotu (hviezda 
skoršieho spektrálneho typu než B2) 
a vyplňa svoje okolie dostatočným 
množstvom ultrafialového žiarenia. 
Často býva vnorená priamo do svojej 
materskej hmloviny spoločne s áal-
šími podobnými hviezdami mladej 
otvorenej hviezdokopy, úpine však 
stačí, ak leží dostatočne blízko, hodi 
aj mimo plynného oblaku. 

Riasová hmlovina je však pozoru-
hodná tým, že v jej okolí žiadna ta-
káto hviezda nie je. V niektorých 
zoznamoch difúznych hmlovín sa sí-
ce stretneme s názorom, že ju k žia-
reniu podnecuje hviezda HD 198820 
(vizuálna hviezdna velkost 6,4' 
a spektrálny typ Bl; je označená v 
mapke), tá je však od Rias príliš ďa-
leko na to, aby ich mohla ionizovat 
v pozorovanom rozsahu, nehovoriac 
o tom, že najnovšie práce jej prira-
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Celkový pohTad na Riasovú hmlovinu, ktorá je zvyškom po výbuchu dáv-
nej supernovy. Riasy móžeme Iahko pozorovat už triedrom, v celej kráse 
ich však ukáže len vydarená fotografia svetelným a širokouhlým objektí-
vom. 

dujú spektrálny typ B3 III. Navyše 
by sa zdalo logické hladat takúto 
hviezdu niekde v blízkosti sbredu 
Riasovej hmloviny. Aller a Woch-
mann však už pred časom ukázali. 
že z niekolko tisíc hviezd obklope-
ných obálkou nic je ani jedna něd 
12,5m dostatočne horúca. Musíme sa 
teda poobzeraf po inom zdroji ener-
gie a dostávarne sa k tomu, ako sú-
časná podoba Riasovej hmloviny sú-
visí s výbuchom supernovy v mlad-
šei dobe kamennej. 

Supernova typu I, o akú v tomto 
prípade ide, je posledným dejstvom 
v živote bieleho trpaslíka, ktorý do-
vtedy tvoril s obyčajnou hviezdou 
hlavnej postupnosti tesnú dvojicu. 
Výbuchom je trpaslík úpine rozmeta-
ný a látka, z ktorej sa skladal, sa 
obrovskou iýchlostou až 10 000 km. 
s-1 rozlieta do okolia. V prvých me-
siacoch je horúca a hustá a jej vidi-
telné žiarenie pozorujeme ako vlast-
ný, slabnúci ohňostroj supernovy. 
Velmi rýchlo však chladne a redne, 
stáva sa priehladnou a premieňa sa 
na to, čemu hovoríme zvyšok po su-
pernove — rozpínajúcu sa hmlovinu. 
Na nepoznanie pretvorené zvyšky 
bieleho trpaslíka hrnú pred sebou 
medzihviezdnu hmotu, a ak obálka 
narazí na hustejší oblak (v ktorom 

na jeden kubický centimeter pripa-
dá 5 až 10 atómov vodíka), vznikajú 
jeho stlačením a zahriatím svietiace 
vlákna, podobné napríklad Riasovej 
hmlovine. 

VŠETKO JE INAK 

Myšlienku, že ionizáciu plynu vo 
vláknitých hmlovinách Riasy zabez-
pečuje zrážka s rozpínajúcou sa obál-
kou zvyšku po supernove, vyslovil po 
prvýkrát v roku 1946 holandský as-
tronóm Jan Hendrik Oort. Spektrum 
žiarenia vlákien sa s touto predsta-
vou dobne zhoduje. Z pozorovanej in-
tenzity jednotlivých spektrálnych 
čiar vyplýva, že pávodcom Riasovej 
hmloviny je rázová vina, která rýeh-
losíou 70-100 km . s-1 prešla hustej-
šími oblakmi medzihviezdnej hmoty 
a vytvorila z nich dlhé tenké vlák-
na, v ktorých je plyn stlačený na 
hustotu tridsaíšesfkrát váčšiu a sú-
časne zahriaty na teplotu desiatok 
tisíc stupňov. 

Tak sa konečne podarilo vysvetlif, 
prečo vlákna v hmlovine svietia a 
zdalo sa, že podstatu Riasovej hmlo-
viny už velmi dobre chápeme. Nové 
pozorovania v sedemdesiatych ro-
koch však ukázali, že všecko je inak. 
Rozborom nových údajov vyšlo na-

javo, že Riasy, ktoré sme doposial 
poznali a študovali, tvoria len ne-
podstatnú časí zvyšku po supernove 
a že naše predstavy o jeho veku boli 
skreslené. 

V roku 1970 sa zistilo, že Riasy sú 
rozsiahlym zdrojom rSntgenového 
žiarenia (dostal označenie Cyg X-5) a 
neskoršie podrobné merania ukázali, 
že je to žiarenie horúcej plazmy s te-
plotou niekolko miliónov stupňov. 
dary v róntgenovom spektre hovo-
ria o tom, že v takýchto podmien-
kach n~5žeme nájst aj ióny kyslíka, 
kterému zostal už iba jediný elek-
brón (ionizačná energia je v takom 
prípade až 739 cv). Táto plazma je 
sice velmi riedka, vyplňa však celý 
obrovský priestor vnútri vláknitej 
obálky, a preto má celkovú hmotnost 
váčšiu než je hmotnost všetkých 
vlákien spolu. 
Ohrev tejto látky spósobila rázová 

vina ktorá sa šírila prakticky rovno-
rodým prostredím. Jej zbrzdenie na 
dnešných 400 km . s-1 sa dá popísaí 
ovela lahšie než pri Oortovom pred-
poklade rázovej viny, ktorá sa stret-
la s hustými oblakmi. Teória i peze-
rovania ukazujú, že podia takéhoto 
scenára vybuchla supernov pred 
zhruba 20 tisíc rokmi. 

V našej Galaxii dnes poznáme vy-
še stovky zvyškov po supernovách, 
iba štyridsaí z nich však vydáva vi-
ditelné svetlo v postrehnutelnom 
množstve. V prevažnej váčšine sú to 
hmloviny velmi slabé, čo dokumen-
tuje i skutočnosí, že Atlas Coeli ob-
sahuje len tni z nich: okrem Riaso-
vej hmlovny a Krabej hmloviny je 
to objekt IC 433 v blízkosti hviezdy 
eta Geminorum. Táto hmlovina je 
však zrejme dost slabá, (neviem o 
žiadnych jej vizuálnych pozorova-
niach). Na našej oblohe sú teda ama-
térskym ďalekohiadom dostupné 
len dye hmloviny zrodené výbuchorn 
supernovy. 

LEOŠ ONDRA 

Poznámky 

1 J. L. E. Dreyer: A New General Ca-
talogue of Nebulae and Clusters of 
Stars (Nový všeobecný katalóg hmlo-
vín a hviezdokóp). Mem. Roy. Astron. 
Soc., London 49, Part 1, 1 (1888). Ob-
sahuje váčšinu objektov dostupných 
amatérskym dalekohladom (za hmlo-
viny sa považujú nielen skutečné ob-
laky plynu a prachu, ale aj galaxie), 
vrátane skoro celého Messierovho 
katalógu. Základom pre vytvorenie 
NGC bol General Catalogue, ktorý 
zostavil a v roku 1864 vydal John 
Herschel. 

2 Dvojhviezda 2726 (ADS 14259), 
zložky 4,2m a 9,4m, tmavožltá a mod-
rozelená. Ich vzdialenost a pozičný 
uhel poprvýkrát zmeral v roku 1830 
Wilhelm Struve (6,6" a 57°), hodnoty 
z roku 1960 sú 6,0" a 67°. S Riasovou 
hmlovinou 52 Cyg fyzicky nesúvisí, 
pretože je k nám trinástkrát bližšie. 

3 J. L. E. Dreyer: Index Catalogue 
of Nebulae found in the Years 1888-
1894 (Indexový katalóg hmlovín ob-
javených v rokoch 1888 až 1894), 
Mem. Roy. Astron. Soc. London 51 
(1895). Prvý dopinok katalógu NGC, 
obsahuje 1'529 objektov. Mnohé z nich 
sú vidiet aj v malých ďalekohladoch. 
Pokračovanie Index Catalogue, které 
zahřňa objekty IC 1530 až 5386 (na 
počudovanie aj otverenú hviezdokopu 
M25 = IC 4725), vyšiel v roku 1908. 

4 Astrophys. J., 23, 261. 1906. 
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V najbližšom okolí Riasovej hmlovmy sa nachádza 
niekoIko dalších objektov, ktoré si zaslúžia aspoň krát-
ku zmienku. Predovšetkým je tu jasná a napriek tomu 
nie velmi známa otvorená hviezdokopa v Líštičke, NGC 
6940, ktorá je za vynikajúcich podmienok viditelná aj 
volným okom. V binare 10 X 80 je pekná a nápadná —
javí sa ako oválna, svietiaca škvrna, pri bočnom videní 
zrnitá, vidno v nej aj niekoIko jednotlivých hvezdi-
čiek. V Somete 25 X 100 sa obláčik rozpadne na asi pol 

• stovky slabších hviezd, teraz už bez striebristého pod-
kladu, pričom na východ sa tiahne mierne prehnutá re-
tiazka slabých hviezdičiek. Hustá stredná časí kopy je 
nádherná aj vo váčších dalekohladoch. 

V Líštičke móžeme nájst aj klasickú cefeidu T Vul, 
ktorú objavil Sawyer v roku 1885 a ktorá mení vizuálnu 
jasnost v rozmedzí 5,4' až 6,lm s periodou 4,44 dňa. 
Predpovede okamžikov maximálnej jasnosti móžeme 
nájst v Astronomickej ročenke; vhodné porovnávacie 
hviezdy sú na mapke označené malými písmenami podia 
rastúcej rektascenzie — prod pozorovaním je potrebné 
usporiadaf si ich podia jasnosti. 

O premennosti T Cyg, dalšej cefeidy v súhvezdí La-
bute, toho vela nevieme. Objavil ju Schmidt v roku 
1864. Zmeny jasnosti sú malé, pomalé a nepravidelné, 
takže pre pozorovatelov je zaujímavá iba nápadným 
červeným odtieňom a prítomnostou sprievodcu 9,9m, 
ktorý leží vo vzdialenosti 9,9" a v pozičnom uhle 121° 
od premennej. 

Najzaujímavejšou premennou hviezdou v blízkosti 
Riasovej hmlovtny je však Y Cyg. Jej premennosE obja-
vil v decembri 1886 Chandler, ktorý zároveň zistil, že je 
to zákrytová premenná a určil jej periódu na 1,499 dňa. 
Hviezda sa však začala nepochopitelne oneskorovat a jej 
ucpáme minimá sa javili inak než párne. Už jeden a pol 
roka po objave narástli odchýlky od Chandlerovej efe-
meridy na niekoIko hodín a bob o treba uviest veci na 
pravú mieru. Správne vysvetlenie bezprostredných prí-
čin podal už v roku 1892 Dunér. Existenciu dvoch róz-
nych miním objasnil tak, že v tejto tesnej dvojici sú obe 
zložky skoro rovnaké — obežná doba je preto dvakrát 
dlhši,a než uvažoval Chandler a počas jedného obehu 
nastávajú dva velmi podobné poklesy jasnosti. Presné 
pozorovania ukázali, že minimá sa trochu líšia — v pri-
márnom jasnost klesá z 7,30m na 7,90', v sekundárnom 
len na 7,75m. 

Zdanlivá premennosE obežnej periódy súvisí s tým, že 
dráha dvojice je výrazne eliptická (výstrednost 0,146) 
a navyše sa voči rovine obehu stáča táto elipsa o 7,6° za 
rok. V marci 1979 smerovala priamka apsíd k Zemi 
a zákryty prebiehali v čase, ked holi zložky v periastre 
a apastre. Stáčanie eliptickej dráhy v tomto prípade spó-
sobuje skutečnost, že sila, akou na seba obe zložky pó-
sobia, nie je úmerná prevrátenej hodnote štvorca vzdia-
lenost. Nie je v tom žiadne popretie Newtonovho gravi-
tačného zákona — ten presne platí len pre hmotné body 
a prenesene aj pre gulovo symetrické telesá. Zložky Y 
Cygni (hviezdy spektrálneho typu BO IV, každá sedem-
nástkrát hmotnejšia ako Slnko) však majú ku guli dale-
ko, a práve tento fakt nám pripravuje podobné prekva-
penia. 

Žial, Y Cyg nie je vhodná pra začiatočníkov, pretože 
má ponverne malý pokles jasnosti a v jej blízkosti nie 
sú vhodné porovnávacie hviezdy. Pre skúsených pozoro-
vatelov prikladám mapku okolia, v ktorej sú porovnáva-
cie hviezdy označené podobne ako pri T Vul. Primárne 
aj sekundárne minimum trvá asi desat hodín, zmena 
jasnosti je teda velmi pomalá. Okamžiky miním s chy-
bou asi 20 minút si móžeme vypočítat podia vzfahov 

Min I = 2409453,4192 ± PE -F- D 
Min II = 2409454,9174 ± PE — D, 
kde 
D = 0,,1391 sin (0,06256°E) dňa 
P = 2,9963328 dňa 

Na mapke Riasovej hmloviny a jej okolia sú vyzna-
čené aj niektoré dvojhviezdy viac či menej vhodné pre 
15-centimetrový dalekohlad a dostatočné zváčšenie. 

Dvojica E 2700 je dost široká (zložky 8,8m a 7,0m vo 
vzdialenosti 23,9"), takže stačí zváčšenie malé, X 2705 je 
však náročnejšia — pri zváčšení 56 X sa obe zložky (7,4m 
a 8,4m; 3,1") iba dotýkajú. Na to, aby sme zbadali čer-
venkastú farbu hlavnej hviezdy a zelený odtieň sprie-
vodcu, však potrebujeme zváčšenie ovela vSčšie. U obi-

dvoch dvojíc sa vzájomná poloha ani vzdialenosf nezme-
nili už od roku 1831. 

Posledná zaujímavá dvojhviezda — 49 Cyg (E 2716) —
pozostáva z jasnej červenej hviezdy 5,7m a slabého mod-
rého sprievodcu 9,4m vo vzdialenosti 6,0". Podobne ako 
u predchádzajúcich dvojhviezd ani tu neboli od minu-
lého storočia. pozorované žiadne zmeny polohy, takže sa 
zdá, že ide o fyzikálnu dvojicu s velmi dlhou periódou 
obehu. 
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Fotografie jednotlivých častí Bias, ktoré urobil dr. 
William P. Blair pomocou 1,3-metrového ďalekohPa-
du na observatóriu Kitt Peak, patria medzi najlep-
šie zábery tejto známej hmloviny. Na hornej dvo-
jici snímok je severozápadná časí Bias, a to vo svet-
le dvakrát ionizovaného kyslíka (vPavo) a sodíka 
(vpravo). Porovnaním oboch záberov je už na prvý 
pohPad zrejmé, že jemnejšia štruktúra vlákien a 
ostrejší obraz sa ukáže v žiarení ionizovaného kyslí-
ka. Na dolných obrázkoch sú oproti sebe ležiace čas-
ti Bias (východná a západná) opál v svetle dvakrát 
ionizovaného kyslíka. Centrum hmloviny, miesto, na 
ktorom predviedla supernova z mladšej doby ka-
mennej svoje nádherné predstavenie, leží zhruba 
v strede medzi týmito filamentami. Hviezda upro-
stred pravého obázka je sústava 52 Cygni, ktorá je 
13-krát bližšie ako Biasy, teda s nimi vóbec nesú-
visí. 

170 





i v v 

tdAPISTE 0 SV®JOM DALEKOHL'ADE 



Najviac pozorovateYní, které si postavili nadšení amatéri vlastnými 
rukami, napočítame na severe Čiech. Svoje chaty s kupolou tu majú 
MUDr. Vladimír Brable a Josef Vnučko, ktorých snímky oblohy dobre 
poznajú aj naši čitatelia, tu nájdeme aj miniatúrnu hvezdárničku, kto-
rú si postavil Miloš Danko a nedaleko má svoju originálnu hvezdáreň 
aj akademický sochár Michal Bílek. K tým, čo si otvárajú okná do 
vesmíru, pridal sa viani aj Milan Antoš z Jablonca nad Nisou. Čo na 
tom, že jeho kupola má priemer len čosi vyše dvoch metrov? Hlavné 
je, že v nej tróni dalekohPad so zrkadlom o priemere 30 centimetrov 
i dalšie prístroje a že každý slúži svojmu účelu — amatérskej astro-
nómii. Dajme však slovo šťastnému majitelovi: 

Pozorovatelna je řešena jako 
dřevěná nástavba na rodinném do-
mě. Na osmiúhelníkovém půdory-
su je osazena sklolaminátová ku-
pole o průměru 210 cm se štěrbi-
nou širokou 90 cm. Štěrbina má 
dvě části a je řešena jako snímací 
kryt. Kopule se pohybuje v drážce 
na 8 gumových kolečkách, které 
jsou upevněny na osmiúhelníkové 
konstrukci. Otáčení kopule je ruč-
ní. Kopule je slepena z 8 segmen-
tů, každý je laminovaný samostat-
ně na kopytu. Pilíř pod montáž je 
vytvořen z nepoužívaného komí-
nového tělesa a je vzepřen o boč-
ní zeď. 

Montáž dalekohledu je němec-
kého typu s průměrem polární osi 
65 mm, deklinační osa má prů-
měr 55 mm. Montáž vyrobil pan 
Kozelský, z původní jsem musel 
předělat závaží a zkrátit deklinač-
ní osu, aby jsem se mohl v kopule 
pohodlně pohybovat. Montáž je 
opatřena dělenými kruhy, na kte-
ré jsem dodělal noniové stupnice, 
takže teď můžu hledat podle sou-
řadnic s přesností asi ±5', a to 
celkem rychle a pohodlně. Mon-
táž pohání synchronní motorek 
přes šnek a převodovku, průměr 
šnekového kola je 240 mm. Nezá-
vislý pohyb v rektascenzi je pro-
veden šroubem s maticí, pohyb 
v deklinaci tlačným šroubem. 

Na montáži je osazen reflektor 
Cassegrain 300/4650, refraktor 
100/450, refraktor 63/840 a astro-
komora s objektivem Aeroxenar 
3,5/320 na formát 6,5 X 9. 

Cassegrain funguje velice pěk-
ne. Optiku dělal pan Matějka, do-
končil ji prof. Gajdušek. Primár-
ní ohnisko hlavního zrcadla má 
délku 1500 mm, takže světelnost 
vychází 1:5 a v budoucnu bych ji 
rád využil pro přímou fotografii. 
Menší problémy jsem měl s pod-
ložkou a uložením hlavního zr-
cadla. Dostal se mi však do ruky 
ruský překlad anglické knížky 
„Optické a infračervené daleko-
hledy 90-tých let", kde je kromě 

jiného uložení tenkých zrcadel 
(jejichž tloušťka je menší než 1'10 
průměru zrcadla). Například zr-
cadlo do průměru 25 cm tam 
ukládají na jeden bod, do 50 cm 
na třech bodech na kroužnici d = 
= 0,707 

Dzrc., 

do 100 cm na šesti 
bodech (d = 0,68 D). Skusil jsem 
uložení na třech bodech, ale kvů-
li misce zrcadla a celkovému vy-

vážení jsem zrcadlo nakonec po-
ložil na šest bodů. V každém pří-
padě to funguje velmi dobře a me-
zi třemi a šesti body není patr-
ný žádny rozdíl — a to ve všech 
sklonech dalekohledu. Opěrné bo-
dy jsou malé, jen 10-15 mm. Sa-
mozřejmě, zrcadlo netřeba z vr-
chu moc přitahovat, stačí aby 
spolehlivě nevypadlo, kdyby chtět 
člověk otočit dalekohled zrcadlem 
nahoru. 

Dost dlouho jsem nemohl při-
jít na to, proč se mi obraz de-
formuje a proč je to prohnutí 
vždy nahoře, ať jsem otočil dale-
kohled jakkoliv. Důvod byl nako-
nec velice jednoduchý — proud 
teplého vzduchu, který proudí ze 
zrcadla při poklesu teploty, ovliv-
ňuje nejvíc paprsky, které pro-
cházejí největším proudem, a to 
je nahoře uprostřed. Namontoval 

Otvorenú hviezdokopu Plejády v súhvezdí Býka zachytil na svojej hvez-
dárničke Milan Antoš z Jablonca nad Nisou. Expozícia 45 minút objektívem 
Aero-Xenar 3,5/320 je z októbra minulého roku. 
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jsem tedy na tubus malý venti-
látor a je po problému. Jakmile 
zapnu ventilátor, celý efekt zmi-
zí a i přes patrnou turbulenci je 
obraz velmi dobrý. Po 1/2 až 1 
hodině ventilátor vypnu a obraz 
je perfektní ve všech polohách 
dalekohledu. 

Jako hledáček slouží monar, 
který jsem předělal na refraktor 
100/450. Zorné pole má 3,5 ° a při 
dosahu zhruba 10,5m se s ním po-
mocí dělených kruhů a noniových 
stupnic přijatelně hledá. 

Druhý refraktor 63/840 má op-
tiku Zeisse a v spojení s filtrem 
SFO 63 ho používám pro sledo-
vání sluneční fotosféry. Z objek-
tivu Aeroxenar 3,5/320 jsem udě-

lal astrokomoru, kterou fotogra-
fuji bud na desky 6,5 X 9 cm ne-
bo na planfilm. Pozorovací pod-
mínky mi umožňují hodinovou 
expozici na film citlivosti 27 DIN; 
pár výřezů posílám na ukázku. 

Práce na hvězdárničce a dale-
kohledu jsem ukončil v srpnu 
loňského roku. Budu zde převáž-
ně fotografovat a pozorovat za-
jímavé úkazy na obloze. Časem 
možná dojde i na nějaké úpravy 
a vylepšení, každopádně se rád 
podělím o své zkušenosti s pří-
padnými zájemci. 

Milan Antoš 
Táboritská 8 

466 01 Jablonec nad Nisou 

Kométa Bradfield 1987s neušla ani pozornosti Milana Antoša. Kométu za-
chytil 29. novembra 1987 6-minútovou expozíciou pomocou komory s objek-
Eívom Aero-Xenar 3,5/320. 

Blahoželáme 
jubilantovi 

Tento rok oslávil významné ži-
votné jubileum — 70 rokov — dl-
horočný spolupracovník Krajskej 
hvezdárne v Hlohovci a Oddele-
nia vedeckého ateizmu a astro-
nómie OOS v Nitre, Ing. DEZI-
DER GRAČIK. 

K astronómži mal vztah už 
v mladosti a v roku 1938 sa pre-
to rozhodol študovat na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v Bratžsla-
ve geografiu a históržu, pržčom sa 
špecializoval najmá na astrono-
micko-matematický zemepis. Na-
dobudnuté znalosti si rozšíril štú-
diom meteorológie, klimatológie 
a pedológie na Agronomickej fa-
kulte VŠP v Nitre. 

Svoje vedomosti a praktické 
skúsenosti odovzdával mladým 
na viacerých vysokých a stredných 
školách — VŠP v Bratžslave, PF 
v Nitre, Gymnáziu a I. JSŠ v Nit-
re. Na strednej priemyselnej ško-
le potravinárskej v Nitre v roku 
1966 založil astronomický krúžok, 
ktorý úspešne viedol až do od-
chodu do dóchodku v roku 1981. 

Mimoriadnu aktivitu vykazoval 
i v mimoškolskej činnosti ako za-
metený propagátor a popularizá-
tor astronómie. Prostredníctvom 
Socialistickej akadémie, SZAA, 
SAS i ako lektor KH v Hlohovci 
a OOS v Nitre realizoval množst-
vo prednášok a besied v obciach 
a mestách okresu Nitra a dodnes 
patrí medzi aktžvnych lektorovi 
astronómie. Je platným členom 
astronomického krúžku dospelých J 
a zodpovedne piní úlohy člena 
Okresného poradného zboru pre 6 
práce v amatérskej astronómii 
pri OOS Nitra. Mnohí účastníci 
seminárov ho poznajú ako serióz-
neho kolegu, dobrého spoločnžka 
a vtipného partnera. 

Za dlhoročnú aktívnu a pros-
pešnú prácu v oblasti amatérskej 
astronómie obdržal rad diplomov 
a čestných uznaní od Krajskej 
hvezdárne v Hlohovci a Okresné-
ho národného výboru v Nitre. 

K jeho významnému životné-
mu jubileu mu srdečne blahože-
láme a do dalších rokov prajeme 
hlavne vela zdravia. 

Peter Poliak 
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DYNASTIA 
HERSCHELOVCOV 

II. ČASfi 

corn tejto novej techniky a jej 
uplatnenia v astronómii. Cez ot-
cov ďalekohlad s priemerom zr-
cadla 122 cm a ohniskovou vzdia-
lenosfou 12,2 metra, urobil sním-
ky oblohy, ktoré patria k prvým 
na svete. 

Mladý Herschel bol aj spoluza-
kladateTom Royal Astronomical 
Society — společnosti pre pesto-
vanie astronómie. Prvým predse-
dom společnosti sa stal jeho otec. 

John Herschel pokračoval v ot-
covom diele pozorovaním hmlo-
vín, hviezdokóp a dvojhviezd. Cel-
kove spracoval 5075 pozorovaní 
dvojhviezd. Výsledkom tejto prá-
ce je šest katalógov, ktoré vydal 
v rokoch 1826-1836. Sám objavil 
asi 3300 dvojhviezd. Za túto prá-
cu získal zlatú medailu od Royal 
Society a cenu Francúzskej aka-
démie vied. 

Oženil sa ako 37 ročný: zo šfast-
ného manželstva sa narodilo de-
väí synov a tni dcéry. Pokračova-
teTom astronomických tradícií ro-

Sir John Herschel 
John Frederick William Hers-

chel sa narodil ako jediný syn 
Williama Herschela v Slough dňa 
7. marta 1792. 

Najprv navštevoval známu vý-
berovú školu v Etone, ale po úra-
ze, ktorý utrpel pri boxe, zostal 
doma. O jeho ďalšie vzdelávanie 
sa starali domáci učitelia, až kým 
nepostúpil ako 17-ročný na uni-
verzitu v Cambridge. Vynikal v 
jazykoch, ale najmá v prírodných 
vedách. Už ako 21 ročný sa stal 
za svoje práce v matematike čle-
nom Royal Society. Po troch ro-
koch začal prednášaf na univer-
zite v St. Johri s College v Cam-
bridge, ale čoskoro sa vrátil do-
mov, aby bol nápomocný svojmu 
otcovi v jeho práci. 

Doma sa venoval hlavne pozo-
rovaniu dvojhviezd, ale aj opti-
ko, spektroskopii, geológii a ché-
mii. Bol jedným z priekopníkov 
vynálezu fotografie: pripravil tio-
síran sodný a zistil, že jeho roz-
tok dobre rozpúšfa vyzrážané 
striebro. Tento objav podstatne 
urýchlil cestu od daguerrotypie 
k oveTa pružnejšiemu záznamu 
svetla — fotografii. Aj samotný 
názov fotografia sa zaviedol na 
jeho podnet. Herschel bol nadšen-

diny bol Alexander Stewart, pia-
te diefa Johna Herschela. 

Johna Herschela lákala južná 
obloha, vtedy ešte neprebádaná, 
nezmapovaná. Preto sa rozhodol, 
že podnikne dlhodobú výpravu do 
južnej Afriky. Keď boli prípravy 
na cestu v pinom prúde, prišla 
správa, že Herschel bude pasova-
ný za rytiera guelfského hanno-
verského rádu a získava titul Sir 
John: ° čo bole vysokým ocenením 
práce vtedy ešte pomerne mladé-

ho, 39 ročného vedca. ŠTachtický 
titul zvýšil nielen lesk, ale aj pro-
striedky expedície do južnej Afri-
ky, kam sa Herschel vypravil s ce-
lou rodinou. Účastníkom expedí-
cie bol aj asistent John Stone. 
Najcennejšou batožinou výpravy 
bol velký 20-stopový ďalekohTad 
— prístroj, ktorý postavil a pou-
žíval ešte otec Johna Herschela. 
ĎalekohFad mal priemer zrkadla 
47,5 cm a ohniskovú vzdialenosf 
6,1 metra. Ten istý ďálekohPad, 
ktorým sa robila systematická 
prehliadka severnej oblohy, vyu-
žije výprava aj na prvé mapova-
nie južnej hviezdnej oblohy. 

Dňa 16. 1. 1834 sa výprava vy-
lodila v Kapskom meste, a usíd-
lila sa v jeho blízkom okolí —
na prenajatej búrskej farme vo 
Feldhausene. V južnej Afrike strá-
vil Herschel celkove štyri roky. 
Bole to obdobie velmi plodnej, 
ale úmornej práce. Pokračoval v 
otcovom diele, v prehliadke —
tentoraz celej — južnej oblohy. 
Hlavnú pozornost venoval aj on 
dvoj hviezdam, hmlovinám a hviez-
dokopám. Na južnej oblohe pozo-
roval Herschel aj Halleyho kométu 
pri jej návrate roku 1835. 

ZatiaT čo Herschel usilovne po-
zoroval južnú oblohu, začal ame-
rický reportér Adams Lock uve-
rejňovaf v New York Sun seriál 
reportáží, v ktorom obšírne líčil 
čo všetko vraj vidí Sir John Her-
schel tam na južnej pologuli áa-
leko v Afrike, keď pozoruje svo-
jím obrovským ďalekohTadom Me-
siac; vidí tam vraj krásne exotic-
ké krajiny s vodopádmi, zvlášt-
nou a bohatou vegetáciou a po-
divné zvieratá. A dokonca pri 
jednej príležitosti (v roku 1835) 
sa mu podarilo na Mesiaci obja-
vif aj Tuďom podobné bytosti s 
krídlami! Pravda, toto všetko ho-
la len novinárska kačica, o kto-
rej Herschel nič netušil. Zato ale 
novinárovi sa darilo, a počet pred-
platiteTov novín razom závratne 
stúpol. 

Po návrate domov sa Herschel 
presfahoval do Collingwoodu —
usadlosti blízko Kentu, pretože ro-
dičovský dom — Observatory 
house (PozorovateTňa) v Slough 
bol už pre takú veTkú rodinu pri-
tesný. V novom domove v tichom 
prostredí sa venoval mravenče] 
práci — spracovaniu pozorovaní 
južnej oblohy. Ako výsledok tej-
to práce vydal dva katalógy: je-
den obsahoval údaje o všetkých 
dovtedy známych hmlovinác a 
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Velký dalekohlad s priemerom zrkadla 47,5 cm, ktorý postavil ešte William Herschel, použil na prvé mapovanie 
južnej oblohy jeho syn, Sir John Herschel. Jeho expedícia v južnej Afrike trvala štyri roky. 

hviezdokopách (asi 5000 objektov) 
a druhý o 10 tisíc dvojhviezdach. 

Velký úspech dosiahla .aj Her-
schelova populárna kniha: Outli-
nes of astronomy (PrehPad astro-
nómie), ktorá vyšla prvýkrát v ro-
ku 1849 a obsahovala všetky naj-
novšie astronomické poznatky. Za 
štvrfstoročie dosiahla 12 vydaní. 

Pre jeho všestrannost je charak-
teristické, že sa popri práci v prí-

rodných vedách venoval aj lite-
ratúre. Preložil z gréčtiny do an-
gličtiny v hexametroch Homérovu 
Iliádu. 

John Herschel bol nielen vyni-
kajúcim vedcom, ale aj velkým 
človekom. Už za života sa mu do-
stalo všeobecného uznania a za-
slúžených pact. Pri slávnostnej ko-
runovácii kráPovnej Viktórie sa 
stal John Herschel barónom. 

V školskom roku 1988 89 otvára 
Slovenské ústredie amatérskej as-
tronómie v Hurbanove další cyk-
lus pomaturitného štúdia astronó-
mie, na ktoré sa záujemcovia ma-
žu ešte prihlásit do 15. októbra 
tohto roku. 

Štúdium je dvojročné, dialkové. 
Aibsolventi získavajú odborné sire-
doškolské vzdelane a kvalifiká-
ciu pre prácu na Pudových hvez-
dárňach a astronomických kabi-
netoch okresných osvetových stre-
dísk. Táto forma diaPkového štúdia 
bola schválená Ministerstvom škol-
stva SSR r. 1969. Vznikla z potreby 
dopinit odborné vedomosti pracov-
níkov Pudových hvezdární a orga-
nizuje ho Slovenské ústredie ama-

Pomaturitně 
štúilium 
astronómie 
térskej astronómie už od svojho 
založena. 

DůaIkové štúdium je rozplánova-
né na 670 vyučovacích hodin. Pred-
nášky bývajú počal školského roka 
v Hurbanove raz za mesiac štyri dni 

Zomrel 11. mája 1871 a je po-
chovaný vo Westminsterskom 
opátstve nedaleko hrobky New-
tona. Na jeho pohrebe odzneli aj 
tieto slová: „Sir John Herschel 
bol dobrým človekom, verným 
priatePom a nepoznal závist. Rád 
podal pomocnú ruku. Jeho život 
bol piný skromnosti a radosti mú-
dreho človeka a nevinnosti diefa-
fa." Dr. E. Csere 

(od štvrtka do nedele). Praktické 
cvičenia — 80 hodín z celkového 
rozsahu učiva — bývajú počas 10- 
dňových letných sústredení na 
hvezdátrni v Hurbanove. Štúdium 
končí obhajobou záverečnej písom- 
nej práce a ústnymi skúškami. 

Podmienkou prijatia na pomatu- 
ritné štúdium astronómie je ukon-
čené stredoškolské vzdelanie s ma-
trnitou. Uchádzači sa pTijímajú na 
toto štúdium bez prijímacích poho- 
vorov. 

Záujemci, ktorí sa chcú prihlásif 
na toto štúdium, móžu svoje pri- 
hlášky spolu s potvadením o matu- 
ritnej skúške zaslaf na adresu: 

SÚAA 
947 0l Hurbanovo 
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1 Za JUDr. Š. Kupčom 

Ešte dlho budeme s úctou spomí-
nat na všetko, čím obohatil našu 
amatérsku astronómiu dr. Štefan 
Kupča, významný kultúrno-osveto-
vý pracovník, vynikajúci organizá-
tor a zapálený astronóm-amatér. Stál 
pri zrode viacerých slovenských 
hvezdární, vela urobil pre rozvoj 
astronomických krúžkov a celého 
hnutia amatérskej astronómie na 
Slovensku. Astronómiu si obIúbil v 
mladosti a zostal jej verný po celý 
život. Zomirel 9. mája krátko pred 
dovíšením 75. rokov svojho veku. 

Dr. Kupča sa narodil 13. 7. 1913 
v Podlužanoch v okrese Levice. Po 
absolvovaní Právnickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave 
r. 1938 bol najprv administratívnym 
pracovníkom, neskór pracoval v róz-
nych riadiacch funkciách podnikov 
potravinárskeho priemyslu. 

V roku 1953 nastúpil dr. Kupča na 
Osvetové ústredie v Bratislave (ne-
skór Osvetový ústav), kde pósobil 
ako odborný pracovník pre popula-
rizáciu vedy. Celkove pracoval v tej-
to inštitúcii 9 rokov, avšak osvetáa-
skej činnosti zostal už verný po celý 
život, aj popil práci na mých póso-
biskách. Aj po odchode do dóchod-
ku r. 1976 vrátil sa neskór ku svojmu 
oblúbenému odboru a pracoval až 
do r. 1986 na Okresnom osvetovom 
stredisku Bratislava-vidiek. Ešte 
v roku 1987 prijal prácu metodika 
pri ÚV Slovenského zvázu astronó-
mov amatérov v Bratislave, kde pra-
coval až do svojej smrti. 

Roky 1953-56 boli obdobím, ked 
sa začínala organizovat Pudová astro-
nómia na Slovensku. Na východnom 
Slovenku už v pinom prúde praco-
vali hvezdárne v Prešove (od r. 1948) 
a v Humennom (od r. 1952) a astro-
nomické krúžky v Košiciach, Spiš-
skej Novej Vsi a vo Svite; na stred-
nom Slovensku bol astronomický 
krúžok v Bankej Bystrici a na zá-
padnom Slovensku v Bratislave, Le-
viciach, v Trnave a v Hlohovci. Osve-
tové ústredie v Bratislave sa ujalo 
prvých krúžkov a staralo sa o ne 
velmi obetavo; bol to práve dr. Š. 
Kupča, ktorý ,rdbil všetko pre roz-
voj ludovej astronómie na Sloven-
sku. V tomto období Osvetové ústre-
die vydalo za spolupráce dr. Kupču 
prvý metodický materiál „O zakla-
daní astronomických krúžkov", a pre 
vedúcich astronomických krúžkov 
na Slovensku usporiadalo v roku 
1954 dva zájazdy po moravských 
a českých hvezdárňach. 

Ešte v roku 1955 začal z poverenia 
Osvetového úsbredia vychádzat štyri 
krát ročne pod vedením dr. Kupču 
„Astronomický pozorovatel", ktoré-
ho hlavnou úlohou boto oboznamovat 
širokú astronomickú amatérsku ve-
rejnost s najnovšími poznatkami 
v asbronomickom svete. Treba totiž 
podotknút, že 50-te roky boll v astro-
nómii mimoriadne bohaté na mnohé 
zaujímavé úkazy a dóležité udalosti. 
Spomeňme mimoriadne, 92 % zatrne-
me Sinka v roku 1954, velkú opozí-
cu Marsu r. 1956 i velmi jasné ko-
méty (Arend-Roland 1956, kométa 
Mrkos 1957). Medzi najvýznamnejšie 
udalosti pabrilo vyhlásenie Medziná-
rodného geofyzikálneho roka, ktorý 
znamenal začiatok kozmickej éry. O 
všetkých týchto udalostiach sa písalo 
v „Pozorovatelovi", o nich sa disku-
tovalo na celoslovenských astrono-
mických seminároch, ktoré počnúc 
rokom 1955 každoročne organizoval 
dr. Kupča v róznych mestách Slo-
venska. 

Ešte koncom 50-tych rokov sa za-
čali každoročne organizovat celoštát-
ne meteorárske expedície na Bezov-
ci, ktoré poriadali osvetové ústavy 
v Prahe a Bratislave. Boli to vlastne 
prvé spoločné amatérske astronomic-
ké podujatia na Slovensku zamera-
né na pozorovanie meteorov za účasti 
odborných pracovníkov. Za sloven-
ský Osvetový ústav tieto každoročné 
expedície organizoval po mnohé ro-
ky dr. Š. Kupča. 

Pre amatérsku astronómiu na Slo-
venku bola významnou udalostou 
porada na KNV v Nitre v roku 1960, 
ktorej sa zúčatnili dr. Š. Kupča, dr. 
Valach, dr. Csere a za odbor kul-
túry na KNV v Nitre s. O. Pavlíko-
vá. Na tejto porade sa dohodlo, že 
sa v Hurbanove obnoví „starodalská" 
hvezdáreň a zriadi sa tu oblastná 
hvezdáreň. Dr. Kupča pozorne sledo-
val nielen rekonštrukciu (v roku 
1961), ale aj clalšiu činnost tejto 
hvezdárne, ktorá sa neskár, v 70-tych 
rokoch, jeho pričinením stala Sloven-
ským ústredím amatérskej astronó-
mie. Dr. Kupča sa podieIal aj na 
ariadení dalších hvezdární na Slo-
vensku — v Banskej Bystrici a v Ži-
line (obe otvorené v roku 1961) a v 
Rožňave (1969). 

Za zásluhy pre amatérsku astronó-
miu bol dr. Kupča zvolený za čest-
ného člena Slovenkej astronomickej 
spoločnosti pri SAV. Bol členom re-
dakčnej rady časopisu Kozmos a tak-
tiež členom Poradného zboru pre 
amatérsku astronómiu pri Minister-
tve kultúiy SSR. 

Za svoju prácu získal dr. Kupča 
viaceré ocenenia. Je nositeIom Pla-
kety k 500. výročiu narodenia Miku-
láša Koperníka a mnohých čestných 
uznaní. 

V krátkej spomienke tažko spome-
nút všetko, čo urobil dr. Kupča na 
poli amatérskej astronómie, aké po-
dujatia organizoval, ako sa staral, 
aby boli krúžky čo najlepšie vybave-
né metodickými materiálmi a r8zny-
mi pomóckami. Mal vynikajúce or-
ganizačné schopnosti i vzácny dar 
angažovat sa pre dobro veci. Dlho 
ešte budeme naňho spomínat. 

Dr. ELEMfR CSERE 

SLOVENSKÝ 
ZVAZ 
ASTRONÓMOV 
AMATÉROV 

• SEMINAR o astronomických po- 
zorovaniach v amatérskych podmien- 
kach usporiadal ÚV SZAA 20.-21. 
mája v Leviciach. Fundovaní pred- 
nášatelia dr. BahýP, dr. Csere, dr. Lo- 
re,nc, dr. Očenáš a P. Zimnikoval ho- 
vorili o pozorovaniach Slnka, meteo- 
rov, komét, premenných hviezd, zá- 
krytov hviezd Mesiacom a orientácii 
na oblohe. Ukázalo sa, že amatérov 
jr potrebné zapojit do pozorovania 
náhodných a nepravidelných úkazov. 
čomu by mohol slúžit napríklad cir- 
kulár podobný Astronomickému cir- 
kuláru SÚAA. Z prednášok však vy-
plynulo aj to, že existuje rozdiel me- 
dzi prednášatelmi a aktívnymi pozo- 
rovatelmi. V prednáškach sa často 
propagujú metódy a postupy, ktoré 
sa v praxi už nepoužívajú, alebo sa 
prednášky často dostanú iba do teo- 
retickej roviny a poslucháčom chýba 
vysvetlenie metodiky. Základná my- 
šlienka seminára — rozvinút amatér- 
ske pozorovania akéhokolvek druhu 
— zostáva nadalej jednou z prvora- 
dých úloh SZAA a seminár v Levi- 
ciach bol z tohto hladislca =rozhodne 
prínosom. 
• ĎALEKOHSAD ROKA je názov 
sútaže, ktorú ÚV SZAA vyhlásil 
v prvom tohtoročnom čísle Kozmo- 
su. Sútaž o najlepšie skonštruova- 
ný amatérsky dalekohlad má uzá- 
vierku 31. 12. 1988 a do konca roku 
móžete poslat prihlášku na adresu 
ÚV SZAA, Leningradská 11, 81101 
Bratislava. 
• iTSTREDNÝ VÝBOR SZAA zišiel 
sa v dňoch 1.-2. júla 1988 v Trna-
ve. Hlavným ci•elom zasadania bolo 
prerokovat návrh politicko-organi- 
začného zabezpečenia IV. valného 
zhromaždenia Slovenského zvázzu as- 
tronómov amatérov, ktoré sa uskutoč- 
ní 14.—,15. októbra 1988 v Spišskej 
Novej Vsi. Ústredný výbor tiež zhod-
notil pinenie plánu práce ÚV SZAA 
v prvom polroku 1988. Správa kon- 
trolnej a revíznej komisie ÚV SZAA 
informovala o vykonaní revízií v or- 
ganizácii a konštatovala zlepšenie 
hospodárenia v miestnych organizá- 
ciách i v rámci sekretariátu ÚV. Bo-
la prednesená i správa o stave člen- 
skej základne SZAA v súčasnosti — 
k 1. 7. 1988 mal Slovenský zviiz as- 
tronómov amatérov 608 členov. Sú-
Častou zasadnutia ÚV SZAA boli už 
tradične aj prednášky: J. Duračin- 
ský, lektor SAK ČSSR, hovoril o me- 
dzinárodnej situácii a RNDr. 11. Ne- 
slušan podal výklad o vzd8alenos- 
tiach vo vesmíre a ich meraní. Oba- 
ja lektori prispeli k zdarnému prie- 
b+ehu zasadnutia. Na záver rokova- 
nia Predsedníctvo SZAA uložilo se-
kretariátu zabezpečit dóslednú prí- 
pravu valného zhromaždenia, vypra-
covat návrh na udelenie čestného 
členstva a schválilo zloženie komi- 
sií ktoré budú zabezpečovat priebeh 
valného zhromaždenia. 

Spravodajstvo pripravil: R. Piffl 
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Na tieto a dalšie zaujímané otáz-
ky odpovedá nová knižka Ing. Mar-
cela Griina Z Čech až ke hvězdám, 
ktorá vyjde koncom budúceho roka 
v nakladateTstve Svoboda. Autor pu-
blikácie je vedúeim oddelenia koz-
monautiky pražského planetária. 
Váčšine našich čitatelov ho nemusí-
me predstavovat; je známy ako ne-
únavný prednášater, autor stoviek 
článkov i niekolkých úspešných knih 
(Kozmonautika — súčasnosf a bu-
dúcnosE, Mimozemské civilizácie a 
áalšie). Nová knižka M. Griina je čí-
tavým príbehom o histórii výskumu 
vesmíru v Čechách a na Slovensku 
až po súčasnost — a zároveň je ob-
siahlou encyklopédiou, ktorá infor-
muje o trendoch vývoja, problémoch 
i perspektívach kozmonautiky našej 
i svetovej. Ved ruku na srdce: o na-
šich úspechoch často vedia viac vo 
svete než u nás doma. Kniha prináša 
nielen mnohé nové fakty, ale aj no-
vé súvislosti z oblasti špičkovej tech-
niky a zavedie čitateTa do zákulisia 
vody. Zaujímavý text (vyše 300 strán) 
je ilustrovaný množstvom fotografií, 
čiernobielych i farebných. Mnohé z 
nich sú původné a zatiaT nepubliko-
vané. Knižka má stát okolo 40.— Kčs 
a zaistif si ju můžete už teraz na ad-
rese: Nakladatelství Svoboda, 113 03 
Praha 1, Revoluční 15. 

Pretože už o pár dní odštartuje 
nová československá subdružica, 
C-2, vybrali sme z pripravovanej 
knihy M. Griina úryvok práve o tej-
to kapitole dejín nášho kozmického 
výskumu. ČitateT tým získa nielen 
predstavu o chystanej publikácii, ale 
aj informácie o našom novom vý-
skumnom programe, ktorým sa za-
pájare do rozsiahlej medzinárodnej 
spolupráce. 

Úryvok z knihy: - 

Viete, kde sa zrodila po-
pularizácia astronómie? 
• Čo robil král astronó-
mie v Prahe? • Kto 
z Čechov patrí do dvo-
rany slávy kozmonau-
tiky? • Čo pozorovali v 
15. storočí v Levoči? • 
Soli sme raketovou veT-
mocou? • Poznáte vel-
ké čekoslovenské prven-
stvá kozmonautiky? 

Ing. Marcel Grim 

Z ČECH 
AŽ 

KE HVĚZDPM 

Objevy posledních let nasvědčují tomu, že magneto 
sféra a ionosféra jsou při přenosu sluneční energie na 
Zemi velurů úzce propojeny. Každý bod magnetosféry je 
magnetickou siločárou spojen s odpovídajícími místy 
v jiných částech magnetosféry a ionosféry a mezi těmito 
body existuje vzájemná fyzikální vazba. Začínáme chá-
pat fyzikální zákonitosti jednotného elektrodynamického 
systému, ovlivňujícího pohyb hmoty v prostoru kolem 
Země. Dalším logickým krokem tedy budou souběžná 
měření v různých částech magnetosféry. 

Avšak to tušili odborníci z Geofyzikálního ústavu 
ČSAV ještě dříve, než naše první družice Magion vysla-
la své poslední zprávy z vesmíru. A proto začal již po-
čátkem 80. let vznikat pod vedením šéfa ůonosférického 
oddělení Geofyzikálního ústavu v Praze ing. Pavla Třís-
ky, CSc. návrh nového československého subsatelitu —
C 2. Jeho konstrukce je univerzální, takže se může s růz-
ným přístrojovým vybavením uplatnit při několika od-
lišných výzkumných programech. 

Naše nová družice má tvar pravidelného šestadvaceti-
stěnu o průměru a výšce 0,56 m s nástavbou pro upevnění 
výklopných ramen. Základem tělesa je osmiEboký hranol 
o výšce 0,25 m, uzavřený po obou stranách komolými 
jehlany. Z horní podstavy vyčnívá masívní držák anté-
ny, ve spodní části může být u některých variant trys-
ka korekčního motoru — celková výška dosahuje asi 
0,8 m a hmotnost se pohybuje mezi 40-50 kg. Vzhledo-
vě se naše družice hodně podobá první firancouzské vě-
decké družici FR — 1 z r. 1965. 

Ešte v novembri tohto roku odštar-
tuje po prvýkrát československý sub-
satelit C-2, důstojný pokračovatel 
družice Magion. Jeho úlohou bude —
pri tomto lete i pri letoch v nasle-
dujúcich rokoch — výskum magne-
tosféry. Merania našej družice bu-
dú súčasfou zau jímavého výskum-
ného programu, na ktorom sa zú-
častňujú spolu so ZSSR i krajiny 
západnej Európy a Kanada. 

Konstrukce satelitu je řešena jako samonosný skelet 
z plechu o hmotnosti asi 10 kg. Základ tvoří čtyři nosné 
úhelníky, propojené příčkami a výztuhami. Mezi nosní-
ký vznikají čtyři kóje pro desky s plošnými spojů elek-
tronické aparatury, vedené v drážkach. V dolní části je 
konektorový rošt. V prostorech nosných uhelníků jsou 
ve střední části zabudovány součásti služebních apara-
tur, tedy přijímače, vysílače a měniče napětí; v horních 
a spodních částech jsou čidla vědeckých přístrojů a tech-
nologické konektory. Ve vnitřní části skeletu najdeme 
nejhmotnější subsystémy: tlakovou nádobu se stlačeným 
plynem, ventily a další prvky motoru pro korekci dráhy, 
chemické baterie a oddělovací mechanismus pro odpo-
jení od mateřské družice. Na horní části skeletu je upev-
něn nosný sloupek s výklopnými rameny. 

Všechny nosné úhelníky, výztuhy a držáky jsou co 
nejvíce odlehčeny, zpevněny ohyby a prolisy. Celá kon-
strukce je na povrchu zpevněna prolisovanými krycími 
plechy, jež zároveň přispívají ke zlepšení tepelné vodi-
vosti družice a zajištují optimální tepelný režim pev-
ných panelů slunečních baterií. Skelety byly vyrobeny 
v n. p. Let Kunovice. Jejich základním materiálem je 
milimetrový plech ze slitin hliníku, válcovaný za stu-
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dena a oboustranně plátovaný čistým hliníkem. Plechové 
části mají kromě toho povrchovou úpravu mořením za 
tepla, takže povrch je mírně matový. Vnější povrch kry-
cích plechů je nastříkán barvou. Všechny díly jsou vzá-
jemně sešroubovány a zajištěny proti uvolnění u pozem-
ních exemplářů, kdežto letové kusy mají spojení přede-
vším nýtováním a lepením. 

Makety subsate]itu C — 2 prošly přísnými testy na vi-
brace a pády v n. p. Technometra Strašnice, teplotními 
zkouškami a dalšími zkušebními procesy podle obvyk-
lých sovětských „norem". Výsledky prokázaly jednoznač-
ně vhodnost originální československé koncepce. 

Družice má třiosou stabilizaci vzhledem k Zemi a k 
vektoru rychlosti, přičemž osa satelitu je orientována 
podél siločar magnetického pole. Permanentní magnety 
pro druhou generaci našich subsatelitů jsou třikrát vý-
hodnější než ty, které byly použity v Magionu. 

Citlivá čidla družice jsou instalována na šesti výklop-
ných pramenech a výklopné jsou á některé panely sluneč-
ních baterií. Některé varianty budou vybaveny pomoc-
ným motorkem KDU pro jemné korekce dráhy; ten byl 
sestaven ze sériových dílů v SSSR a jeho pracovní lát-
kou je stlačený vzduch. 

V současnosti je jisté, že náš nový subsatelit bude po-
staven nejméně ve čtyřech letových exemplářích pro tři 
rozsáhlé mezinárodní programy. Ve stadiu úvah je mož-
nost využití i pro další výzkumné úkoly, např. v oblas-
ti výzkumu přírodních zdrojů nebo kosmické technolo-
gii. 

K prvnímu startu má dojít v listopadu letošního roku 
v rámci programu Aktivní. Měření budou probíhat sou-
běžně z mateřské družice typu AUOS a z naší družice 
C —2 AK, pro niž v Geofyzikálním ústavu ČSAV v Pra-
ze připravili i větší část vědecké aparatury. Po navedení 
na oběžnou dráhu kolem Země bude uvolněn subsatelit 
s vlastním korekčním motorkem a jeho vzdálenost od so-
větské družice bude tedy řiditelná. Apogeum dráhy ne-
překročí 2 500 km, vzdálenost obou těles při společných 
měřeních se bude pohybovat mezi 100 m až 10.0 km. Pro-
cesy, probíhající v dolní části magnetosféry a ionosféře 
budou studovány i pomocí umělého vytváření elektro-
magnetického pole pomocí vysokofrekvenčních vin. 
Hlavní družice bude mít proto na palubě mj. vysokofre-
kvenční „dělo" a přístroje subsatelitu budou sledovat 
vybrané fyzikální parametry prostředí. 

O rok později má startovat podobná dvojice družic 
AUOS + C —2 v rámci programu Apex na ,poněkud vyš-
ší dráhu (apogeum kolem 3 500 km). Opět budou naše 
přístroje na obou družicích a aktivní ovlivňování pros-

Na snímkach ČTK vidíme nový československý subsate-
lit C-2, ktorého prvý štart očakávame už v novembri toh-
to roku, a to na sovietskej družici AUOS v rámci prog-
ramu „Aktivnyj". Subdružica sa postavila vo viacerých 
exemplároch, ktoré sa využijú celkove pri troch rozsiah-
lych medzinárodných programoch, 

tředí ubude realizováno proudem nabitých částic, uvol-
ňovaných z malého urychlovače na mateřské družici. 

Konečně v letech 1990-92 se uskuteční projekt Inter-
bol, na němž se bude podílet celkem deset zemí ze Zá-
padní i Východní Evropy (mj. Francie a Švédsko) a rov-
něž Kanada. Souběžná měření budou podniknuta ze čtyř 
družic, z toho dvě budou typu C —2. 

Dvě dvojice satelitů budou vyneseny na zcela odlišné 
dráhy. První pár, tzv. aurorální bude obíhat ve výšce 
500 až 2.1) 000 km, druhý pár, tzv, chvostový bude uveden 
na dráhu ve výšce 500 až ,200 000 km, podobně jako nyní 
družice Brognoz. Naše subsatelity se budou pohybovat ve 
vzdálenostech 10-1 000 km, aresp. 1 000-10.000 km, což 
umožní zkoumat vazby mezi vnitřní a vnější částí mag-
netosféry, i přímou reakci polárních oblastí magneto-
sféry na změny parametrů slunečního větru. Tato mě-
ření mají mimořádný praktický význam, protože právě 
málo prozkoumané děje v polárních oblastech, při nichž 
dochází k výskytům polárních září, výrazně ovlivňují 
globální vývoj počasí. Kromě konstrukce subsatelitů se 
naši odborníci budou podílet i vývojem řady přístrojů 
pro výzkum nabitých částic a sluneční plasmy, mj, de-
tektorem částic slunečního větru, plasmovým detek-
torem pro aurorální družici a slunečním fotometrem 
s detektorem částic pero družici chvostovou. 
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Historický kalendár 

A. A. FRIEDMAN 
(1888-1925) 

Práve pred sto rokmi sa naro-
dil význačný sovietsky matematik, 
fyzik a kozmológ Alexander Ale-
xandrovič Friedman. Jeho najvý-
značnejšia práca O zakrivení prie-
storu, vyšla r. 1922. Kritizuje v nej 
Einsteinov model vesmíru, ktorý 
je sice priestorovo konečný, ale je 
neohraničený, kladne zakrivený, 
večný, a stacionárny. Aby bola 
spinená základná požiadavka sta-
cionárneho vesmíru, zaviedol Ein-
stein do svojich gravitačných rov-
nic ešte jednu fundamentálnu 
konštantu d. Friedman poukázal 
na to, že táto konštanta je zbytoč-
ná a že Einsteinove rovnice gra-

vitačného poYa je možné nešit aj 
bez tohto kozmologického člena. 
Tak vznikol nový, tzv. Friedmanov 
model vesmíru, ktorý už nebol 
stacionárny. Friedmanov vesmír 
sa nutne musel rozpínat alebo 
kontrahovat, čo v tej dobe nikto 
nepripúštal. Preto boli Friedma-
nove názory dlho zamietané. Len 
málo astronómov — medzi nimi 
belgický astronóm Lemaitre —
pripúštali nestacionárny, rozpína-
júci sa vesmír. Pozorovania však 
dali zapravdu Friedmanovi. Už 
onedlho — v roku 1929 — podal 
E. P. Hubble na základe svojich 
pozorovní dókaz toho, že vesmír 
sa rozpína. U všetkých vzdiale-
ných galaxií pozoroval totiž červe-
ný posun spektrálnych čiar. Na 
základe Dopplerovho principu, ako 
aj Friedmanových a Lemaitro-
vých teoretických úvah vysvetlil 
Hubble červený posun spektrál-
nych čiar ako rozpínanie vesmí-
ru. 

PREDNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 

Táto snímka Riasovej hmloviny v Labuti dokazuje, že vo 
zvyškoeh po supernove skutočne žiari aj prach. Tlaková 
vína, ktorá sa vytvorila prs výbuchu masívnej hviezdy asi 
pred 20 tisíc rokmi, prehnala sa cez medz₹hviezdne pros-
tredie a rázová vina vytvorila na vonkajšom okraji ex-
pandujúceho zvyšku supernovy prachovú obálku. Astro-
nómovia z NRAO (National Radio Astronomy Observa-
tory) a z Goddardovho strediska NASA objav₹li túto obál-
ku prs vyhodnocovaní údajov družce IRAS, ktorá ako prvá 

pozorovala oblohu v infračervenom ž₹arení. Obrázok dokazuje, že intenzita 
žiaren₹a, ktoré vysielajú na infračervených vinách zvyšky po supernove, 
závisí do veTkej miery aj od množstva prachu, cez ktorý sa prehnala rázová 
vina supernovy. Obrázok je trojfarebnš kompozícia, na ktorej je vinová 
dižka 25 µm znázornená modrou farbou, 60 µm zelenou a 100 um červenou 
farbou. Prachovú obálku možno najTahšie pozorovat na 60 µm. 

Na západnom okraji Velkého Magellanovho oblaku leží 
rozsiahly komplex emisných hmlovín Doradus 30, ktorý 
je v optickej oblasti i na rádiových vinách najjasnejším 
objektom našej satelitnej galax₹e. Súčasfou tohto kom-
plexu hmlovm je známa Tarantula. Vidíme ju na snímke 
pred a po výbuchu supernovy 1987A. Fotografie sú zho-
tovené cez Schmidtovu komoru Anglo-austráiskeho ob-
servatória na hore Siding Spr₹ng. Foto: D. Malin. Sním-
ky sú prevzaté z časopisu The Australian Physicist, 24, 
1987. 

ZADNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 
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Hmloviny NGC 6992-5 a NGC 6960, nazý-
vané Riasy, nájdeme v súhvezdí Labute. 
Vytvárajú obálku, ktorá je pozostatkom 
po supernove z mladšej doby kamennej. 
Snímku získal Milan Klnent počas 75-mi- 
nútovej expozície objektívom Triplet 4,8/ 
500 na platňu ORWO ZP-3. Najjasnejšia 

hviezda na hornom, okraji snímky je lamb-
da Cygni, o n₹ečo nižšie v strede je hvsez- 
da epsilon Cygni. 
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