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Na Okresnej hvezdárni v Žiline uviedli v apríli 1988 do
prevádzky 102 mm koronograf, ktorý bude slúžif na fotografovanie slnečných protuberancií. Koronograf je zatiaf
v skúšobnej prevádzke, už prvé snímky však ukázali, že
v Žiline by sa mohla vytvorif
úspešná stanica protuberančnej služby AsU SAV v Tatranskej Lomnici. Pretože z póvodne šiestich ° umelých mesiacov sa do dnešných čias dochoval iba jeden, našfastie ten
najv5čší, sú protuberancie na
snímkach z 9. júna čiastočne
zakryté. Obe snímky boli exponované 1/4 sekundy na Kodak technical pan film SO-115
9. júna o 12h45m SEČ. Film je
vyvolávaný vo vývojke A-49
pri teplote 20 °C 15 minút.
Pravá snímka nadvázuje na
hornú, pretože na jedno políčko kinofilmu nie je možné
zachytit celý kotúč Slnka.
M. Znášik

Snímka: Milan Kment

Práve v deň letného slnovratu, 21. júna 1988, zišli sa po páE
a pol roku zástupcovia slovenských hvezdární a astronomických organizácií na IV. celoslovenskej konferencii o amatérskej astronómii v Hurbanove. Zapinili celú velkú prednáškovú miestnosE v budove
Slovenského ústredia amatérskej astronómie a ich diskusia
trvala — s prestávkou nutnou
na spanie — až do obeda nasledujúceho dňa. Diskutujúci
najprv nadviazali na hlavný
referát o výsledkoch dosiahnutých v amatérskej astronómii
za uplynulé obdobie, avšak postupne sa rozhovorili . najmá
o problémoch, s ktorými naše
astronomické zariadenia napriek nesporným výsledkom ešte stále zápasia. Diskusia neobišla ani otázku, prečo naše
hlavné mesto Bratislava stále
ešte nemá hvezdáreň ani planetárium a návrh na riešenie tohto vleklého problému sa premietol aj do záverov konferencie. V nasledujúcom článku vyberáme podstatné myšlienky
hlavného referátu konferencie,
ktorý predniesla pracovníčka
Ministerstva
kultúry
SSR
PhDr. Dubica Gembická.

E~

Amatérska astronómia
za okrúhlym stolom
Aké výsledky sa dosiahli v amatérskej astronómii od minulej celoslovenskej konferencie? Spomeňme
najprv nové pracoviská, ktoré vyrástli za posledných pat rokov. Dnes
už máme na Slovensku nie jedno,
ale tni planetáriá: okrem najstaršieho, v Košiciach, pracuje už piaty
rok planetárium v Hurbanove a prvé
štyri roky úspešnej činnosti má za
sebou aj naše najmodernejšie planetárium v Prešove. Vybudovala sa
nová hvezdáreň v Kysuckom Nóvom
Meste, ktorá je dnes okresnou hvezdárňou okresu Čadca. Ďalšia okresná
hvezdáreň sa zriadila tento rok
V Trebišove. Zriadených boto aj šest
okresných astronomických kabinetov
— v Dolnom Kubíne, Levoči, Prievidzi, Bardejove, Poprade a Vranove
nad TopPou.
Ak to spočítame, máme dnes na
Slovensku v rámci kultúrno-výchovných pracovísk 36 astronomických
zariadení. Ako je organizovaná táto
sjet? Metodickú pósobnost na území
celého Slovenska má Slovenské
ústredie amatérskej astronómie so
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sídlom v Hurbanove, ktoré je priamo riadené Ministerstvom kultúry
SSR. Ďalšie tni hvezdárne — v Hlohovci, Banskej Bystrici a Prešove
majú štatút krajských zariadení. Siet
astronomických pracovísk tvoria Balej okresné hvezdárne, ktoré sú
(okrem nových, už menovaných)
v Leviciach, Žiari nad Hronom, Žiline, Rimavskej Sobote, Humennom,
Rožňave, Svidníku a Michalovciach.
V okresoch, kde nie je hvezdáreň,
je snaha založit aspoň astronomický
kabinet pri okresnom osvetovom
stredisku. Astronomické kabinety sú
v Pezinku, Dunajskej Strede, Galante, Nitre, Nových Zámkoch, Senici,
Trenčíne, Považskej Bystrici, Medzeve a v šiestich dalších, už spomínaných mestách. Astronomický kabinet
v Partizánskom ukončil tento rok
stavbu hvezdárne, takže získava štatút okresnej hvezdárne. Okrem hvezdární a astronomických kabinetov
existujú na niektorých miestach aj
astronomické pozorovatelne, a to
v Sobotišti, Senci, Liptovskom Mikuláši a Handlovej. Hlavné mesto
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SSR Bratislava nemá primerané
astronomické zariadenie. Je tu iba
Astronomický úsek pri PKO.
Významné výsledky sa dosiahli aj
v oblasti materiálno-technického vybavenia našich astronomických pracovísk. V roku 1983 bol v Hurbanove
uvedený do prevádzky horizontálny
slnečný spektrograf — dalekohTad
skutočne profesionálnej úrovne —
a pribudla aj moderná vyhodnocovacia technika (Abbého komparátor, mikrodenzitometer, ascoremat a
výpočtová technika). Na Krajskej
hvezdárni v Hlohovci r. 1983 inštalovali 60 cm dalekohTad a o tni roky
neskór získali Jenschov coelostat 300,
ktorý sa má do roku 1990 uviest
do prevádzky. Na štyroch dalších
hvezdárňach boll inštalované nové
150 mm Coudé refraktory. Postupne
sa modernizuje aj didaktická technika a uplatňujú sa rózne typy malých počítačov.
V astronomických zariadeniach na
celom Slovensku je zamestnaných
(a to vrátane hospodársko-správneho
aparátu) celkove 132 pracovníkov.
V porovnaní s počtom pracovníkov
v mých kultúrno-výchovných inštitúciách je to málo. Z toho 30 pracovníkov je v Západoslovenskom
kraji, 26 v Stredoslovenskom a 46
vo Východoslovenskom kraji. Náš
štvrtý kraj — Bratislava — zamestnáva v amatérskej astronómii len
dvoch pracovníkov; a to na Astronomickom úseku PKO. Zvyšok — 28
pracovníkov — pripadá na Slovenské ústredie amatérskej astronómie
v Hurbanove.
Ak nevelký počet pracovníkov
amatérskej astronómie móže obsiahnut širokú paletu činností, je to
najmá preto, že sa opiera o spoluprácu so širokým aktívom dobrovolných pracovníkov. Tvoria ho najmá
vedúcizáujmových klubov a krúžkov
— astronomických, prírodovédných,
ateistických, ako aj technických. Celkový počet záujmových krúžkov a
klubov vzrástol od minulej konferencie zo 770 na 1200 a pracuje v nich
vyše 20 tisíc členov. Metodická starostlivost o tieto krúžky zostáva jednou z najdáležitejších úloh našich
astronomických praktík, seminárov
a aktívov pre vedúcich astronomických krúžkov, ako aj vo vydávaní
róznych metodických materiálov.
K účinným formám popularizácie
patria aj exkurzie do hvezdární.
Pretože počet návštevníkov hvezdární — najmá exkurzií zo škál — ustavične stúpa (v hodnotenom období
vzrástol zo 40 na 65 tisíc ročne)
možno ho zvládnut iba širším využívaním modernej didaktickej techniky, najmá diafónových programov.
Preto je nutné vybavit hvezdárne
kvalitnými zariadeniami tohto druhu, vrátane videotechniky.
Základom práce v astronómii zostáva však pozorovanie. Žiadna audiovizuálna technika nenahradí skutočnú oblohu a pohlad cez astronomický dalekohTad. Verejné pozorovanie zaujímavých úkazov je preto
tým najprítažlivejším zážitkom. Ved'
v hodnotenom období najváčší počet
návštevníkov prilákala do hvezdární
Halleyova kométa, zatmenie Slnka a
Mesiaca.
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Účastníkom IV. celoslovenskej konferencie o amatérskej astronómii sa
prihovára doc. RNDr. Pavel Paluš, CSc., predseda SAS pri SAV. Za predsedníckym stolom jeho vystúpenie pozorne sleduje zYava PhDr. Eubica
Gembická, pracovníčka MK SSR, Milan Bélik, riaditeY SÚAA a Jozef Krištofovič, riaditeY KH v Hlohovci.
Spomeňme ešte tradičné podujatia
pre mládež — zrazy, letné školy
astronómie a expedície, ktoré mnohým mladým Tudom poskytujú možnost aktívneho oddychu počas letných prázdnin. Celoslovenské podujatie tohto druhu — ZMAS — možno zaradit k najváčším a najprítažlivejším akciám v socialistických
krajinách.
K prítažlivým formám práce, ktoré
účinne motivovali záujem verejnosti
a najmá školskej mládeže o astronómiu, patria výtvarné sútaže. Tieto
akcie (Vesmír očami detí, Veselý
svet hviezd, Putujeme vesmírom a
dalšie) usporiadava prakticky každá
hvezdáreň. Pre mnohé deti je takáto
sútaž prvým kontaktom s astronómiou. Pre vyspelejších záujemcov sú
určené sútaže Čo vieš o hviezdach a
Astrofoto, ktoré vyžadujú nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti.
Napriek tomu, že činnost hvezdární sa často hodnotí podia počtu
návštevníkov alebo podia počtu podujatí pre širokú verejnost, treba
mat neustále na památi, že predpokladom akejkoTvek kvalitnej popularizačnej činnosti je odborná pripravenost pracovníkov hvezdární.
Nic je myslitelná bez systematickej
odbornej práce, najmá nic bez odborných pozorovaní. Sú tou živou
vodou, bez ktorej hvezdáreň nemóže
byt skutočným astronomickým pracoviskom a nemóže pinohodnotne
vykonávat svoje poslanie. Z tohto
hradiska je velkým prínosom, že
dye naše Tudové hvezdárne — SÚAA
v Hurbanove a Krajská hvezdáreň
v Banskej Bystrici — nešla čiastkové úlohy v rámci Štátneho plánu
základného výskumu v oblasti fyziky
Slnka a v oblasti výskumu medziplanetárnej hmoty. Do celoštátnych
pozorovatelských programov pnispie-

vajú aj dalšie naše hvezdárne. Najrozšírenejším je zakresTovanie Slnka
v rámci programu Fotosferex a v poslednom čase sa nádejne rozvíja aj
pozorovanie zákrytov hviezd Mesiacom. Určité rezervy sú v pozorovaní
premenných hviezd, na ktoré má
váčšina našich hvezdární primerané
technické vybavenie.
Základnou príručkou, ktorú pri
akýchkoTvek pozorovaniach potrebuje každý astronóm, je ročenka.
Tradične sa vydáva už po viacero
rokov aj na Slovensku a naši amatéri dostávajú prostredníctvom nej
nielen základné efemeridy, ale aj
praktické návody na ,pozorovania,
ktoré zostavovatelia — autorský kolektív našich popredných profesionálnych astronómov — poskytujú záujemcom o dianie na oblohe. Na vydávaní astronomickej ročenky spolupracujú SAS pri SAV, Krajská hvezdáreň v Hlohovci a SÚAA v Hurbanove.
Významným knokom v zlepšení informovanosti amatérov je Astronomický cirkulár SÚAA. Pohotovo upozorňuje najmá na nové kométy, ktoré možno pozorovat amatérskými
dalekohTadmi. Počet pozorovaní komét na Slovensku zásluhou tohto
pohotového spravodajstva citeIne
vzrástol.
Práca našich hvezdární predsta
vuje širokú paletu činností od odbornej práce cez popularizátorskú až
po oblast výchovy. Vyžaduje odborné znalosti, zručnost i vela elánu
pri práci s mladými Tudmi. A preto
aj kel poukazujeme na rezervy,
máme na památi velký prínos tejto
práce, ktorú vykonáva na Slovensku
v podstate hřstka Tudí. Zaslúžia si
našu podporu i vlaku.
Diskusiu a závery konferencie
uverejňujeme na strane 202

Z CIRKULAROV IAU
s Silný rádiový výbuch v oblasti
rántgenových zdrojov v súhvezdí
Labute sa podarilo objavit astronómom z Kanadského národného rádioastronomického observatória a
z Hamburgu pri porovnávaní rádiových máp na frekvencii 408 MHz.
V mapách zo septembra 1985 našli
výbuch s maximom intenzity až
40 Jy (Jansky), ktorý nastal zrejme
23. 9. 1985. Oblast bola po prvýkrát
mapovaná metódou apertúrnej syntézy (Kozmos 2/84) v auguste 1985
a v cele] oblasti sa vtedy nachádzal iba jeden rádiový zdroj s intenzitou zhruba 140 mJy (miliJansky). V archívnych záznamoch Effelsbergského rádioteleskopu sa na
mieste výbuchu našiel rozsiahly rádiový zdroj, ktorý mal v roku 1974
na vinovej dlžke 6 cm intenzitu asi
140 mJy. Pozorovania pomocou rádioteleskopu VLA v Novom Mexiku z mája 1988 potvrdili, že zhruba 40" južne od výbuchu sa nachádza rádiový zdroj o priemere 4',
ktorý má slabé kompaktné jadro.
Na vysvetlenie podstaty výbuchu si
však budeme musiet ešte chvíYu
počkat.
Pulzujúci biely trpaslík CBS 114
je v poradí už šiestym objektom
svojho druhu. Od predchádzajúcich
sa však líši tým, že podia pozorovaní 2,1 m teleskopu McDonaldovho observatória vykazuje v bielom
svetle kváziperiodické kolísanie jasnosti o amplitúde až 0,3m. Frekvenčná analýza svetelnej krivky
trpaslíka ukázala, že celá hviezda
podlieha velmi zložitému systému
pulzácií, medzi ktorými dominujú
dye s periódou 227 a 664 sekúnd.
Hoci jasnost bieleho trpaslíka CBS
114 dosahuje v modrej oblasti len
17m, amplitúda svetelných zmien
0,3m je tak velká, že analýza pozorovaní slubuje získat nové poznatky o tejto triede hviezdnych
objektov. Vdaka pulzáciám či osciláciám máme totiž možnost študovat a skúmat vnútornú stavbu
hviezd, ktorá je nedostupná priamym pozorovaniam. Pretože takéto javy pozorujeme dnes už pri
viacerých triedach hviezdnych objektov, vytvoril sa na ich štúdium
aj nový odbor — astroseizmológia,
či v prípade Slnka helioseizmológia.
Zákryt hviezdy 13m Plutom nastal 9. júna 1988. Úkaz bobo možné
pozorovat v oblasti Tichého oceána
a niekoIko observatórií vyslalo do
týchto miest svoje expedície. PodIa
záznamov Kuiperovho observatória, ktoré je zria_dené na palube dopravného lietadla Lockheed C-14L
a ktoré sa v čase zákrytu pohybovalo asi 5500 km južne od Havajských ostrovov, trval zákryt hviezdy asi 80 sekúnd. Postupný začiatok a koniec zákrytu nasvedčuje,
že Pluto má silnú atmosféru. Takéto zistenie potvrdili aj údaje dalších pozorovateYov, ktorí namerali
podobné krivky zákrytu. Husársky
kúsok sa však podaril expedícii

Aucklandského observatória, ktorá
na začiatku i na konci zákrytovej
krivky, v čase, keá hviezdu zakrývala len atmosféra Pluta, zistila
postupne tni rózne priebehy zmien
jasnosti. To by znamenalo, že atmosféra Pluta sa skladá z niekoYkých výrazných, rózne opticky hustých vrstiev. Navyše pri výstupe
hviezdy spoza Pluta, v blízkosti
mesiaca Cháron, bol priebeh svetelnej krivky iný ako pri zákryte
hviezdy Plutom. Z tohto zistenia by
vyplývalo, že Cháron svojimi slapovými účinkami atmosféru Pluta
značne deformuje. Potvrdit tieto závery však móžu iba dalšie pozorovania.
Búrky na Marse boll predpovedané na začiatok júna 1988 v oblasti Hellas. Pozorovania zo 7. júna
odhalili v severozápadnej časti
depresie Hellas malú žltú škvrnu.
Tá sa v priebehu šiestich dní rozšírila na celú Yaonis, ktorá tvorí
západný okraj oblasti Hellas, a
medzi 17.-21. júnom pokrývala
táto búrková oblast plochu o rozlohe 7500 X 2500 km. Rozprestierala
sa v pásme Hellas—Ausonia—Eridania, ktorým prechádza maximálna hranica zimnej polárnej čiapočky. Ďalšia búrka začala 10. augusta
ako jasná škvrna v oblasti Vulcani
Pelagus, ktorá taktiež leží na hranici polárnej čiapočky. Zaujímavejším je však objav nového útvaru na
povrchu Marsu. Tni skupiny pozorovatelov objavili medzi 2. júlom a
7. augustom nezávisle na sebe útvar, ktorý nie je zaznamenaný ani
na Schiaparelliho mapách z roku
1879. Útvar začína na západnej
strane Acampsis, prechádza okolo
Gallinaria Silva, pretína oblast
Memnonia smerom k zálivu Titanus Sinus a pomocou 1,5 m dalekohladu observatória na Mt Wilson
ho boto možné sledovat až k oblasti Cerberus III. Vzhladom útvar
pripomína cestu dočista vyzametanú od piesku a prachu, ktorý inak
pokrýva celý povrch Marsu. Na
objasnenie podstaty tohto útvaru si
budeme musiet počkat na dalšie,
presnejšie a opakované pozorovania.
Kométa Kreutzovej skupiny, ktorá skončila svoju púf v atmosfére
Slnka, bola po prvýkrát objavená
už v roku 1979 pomocou družice
Solwind. Stopy po jej zániku sa
vtedy podarilo nájst prostrgdníctvom emisných čiar kremíka a
niklu aj v pozorovaniach slněčnej
korány z Lomnického Štítu. Že takáto udalost nie je výnimkou, potvrdili pozorovania družice Solar
Maximum Mission z októbra 1987.
Družica na dvoch expozíciách z 5.
októbra
zaregistrovala
kométu
s jasnostou 0m, dalšie expozície
17, októbra odhalili inú kométu
s jasnostou —2m. Obe kométy sa
podarilo zaznamenat tesne pred
ich prechodom perihéliom a obe
mali vyvinutý jasný chvost. Ani
jednu z nich sa však už nepoda-

rilo nájst na ceste od Sinka. Výpočty ich dráh nasvedčujú tomu,
že obe telesá patrili do tzv. Kreutzovej skupiny komét a že podobne
ako kométa z roku 1979 zanikli
v slnečnej atmosfére.
R Jadro kométy P/Tempel 2 (1987g)
má zrejme rozmery 18 X 11 X 7 km
a je teda váčšie, ako má známa
Halleyova kométa. Tento fakt sa
podarilo zistit na základe fotometrických pozorovaní. V apríli
1988 mala kométa hviezdny vzhYad,
ale v jej jasnosti, ktorá bota v červenej oblasti spektra 17m, zistili
sa periodické kolísania o amplitúde 0,7m s periódou 9 hodín. Z charakteru svetelných zmien vychádzal nesférický tvar jadra s pomerom osí 2 : 1 a absolútna hviezdna
velkost jadra bola o 1 magnitúdu
slabšia, ako má Halleyova kométa.
V júni sa podarilo kométu pozorovat na Havajských ostrovoch súčasne pomocou 2,2 m a 4,0 m infračerveného ďalekohYadu. Rotácia
jadra bota stále pravidelná, potvrdil sa aj pomer osí jadra
(1,9:1), navyše sa podarilo určit
aj efektívny polomer jadra na
5,6 km. Na základe týchto i skorších pozorovaní odhadol Sekanina
pomocou spin-vektorového modelu
vyššie uvedené rozmery jadra. Ďalšie pozorovania by mall okrem
spresnenia výsledkov priniest aj
nové poznatky o aktivite a odparovaní materiálu z povrchu jadra
kométy.
' Róntgenová nova ASM 2000±25
v súhvezdí Vulpecula, ktorú objavila japonská družica Ginga (Kozmos 5/88, str. 146), podia pozorovaní pomocou objektívového hranola
na stanici Tokijského astronomického observatória v Kiso, má silné
emisie aj vo vizuálnej oblasti spektra. Spektrá získané pomocou 1,8 m
dalekohladu Univerzity v Ohiu, vybaveného detektorom CCD ukázali,
že v optickej oblasti zodpovedá
nove objekt, ktorý mal 28. apríla
1988 na platniach z Kisa modrú
magnitúdu B = 17,5, teda kandidát
označovaný ako „B". Tento predpoklad podporili rádioastronomické pozorovania pomocou sústavy
antén VLA v Novom Mexiku. Na
snímkach z 3. mája nebol na mieste výbuchu žiadny zdroj s intenzitou viac ako 0,5 mJy (miliJansky),
čo je hranica citlivosti aparatúry.
Už 26. mája tu však zaznamenali
zdroj s intenzitou 4,4 mJy. Správnost identifikácie v optickej oblasti potvrdili pozorovania pomocou nového dalekohladu observatória na La Palma na Kanárskych
teleskop
Herschelov
ostrovoch.
s priemerom 4,2 m získal 17. júna
objektu,
podozrivého
spektrum
v ktorom dominujú silné emisie
v čiarach He a He I. Podobné emisie sa zhruba mesiac po výbuchu
pozorovali aj v spektrách róntgenových nov A 0600-00 = V 616 Mon
a Cen X4 = V 822 Cen.

Pripravil J. Zverko
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ŠTART
7. a 12. júla 1988 krátko pred polnocou štartovali z Bajkonuru na dlhú cestu k Marsu dye kozmické sondy Fobos. Každá má hmotnost až
6,2 tony, z toho 550 kg pripadá na
užitočné zaraženie. K Marsu sa dostanú 25. a 29. januára 1989, avšak
svoje hlavné poslanie — výskum
Phobosa, váčšieho z dvojice Marsových mesiačikov, uskutočnia až neskór: Fobos 1 medzi 7. a 9. aprílom,
Fobos 2 v čase od 25. do 30. mája
1989.
Projekt vyvrcholí tesným priblížením k Phobosu do vzdialenosti iba
50 metrov od mesiaca. Sonda sa bude voči mesiacu pohybovat rýchlostou iba 2 až 5 metrov za sekundu,
čo je len o málo viac ako rýchlost
pešej cMdze. Súbežný let potrvá 15
až 20 minút a poskytne ideálne podmienky jednak na tradičný planetologický
výskum
(snímkovanie,
spektroskopia, rádiolokácia, fotometria), ako aj na dva aktívne experimenty (LIMA, Dijon), zamerané na
rozbor povrchových hornín. Okrem
experimentov založených na metódach dialkového prieskumu uskutočnia sa aj priame merania na povrchu Phobosa. Na tieto účely bude
slúžit malé pristávacie zariadenie
DAS (Dolgoživuščaja avtonomnaja
stancija), ktoré sa počas maximálneho priblíženia sondy k Phobosu
uchytí na povrchu mesiačika, .a pristávacie puzdro schopné samostatného pohybu po povrchu.
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Bajkonur, 7. júla 1988. Zo vzdialenosti necelého
kilometra sa dívame na štartovaciu rampu, kde
sa vypina 70-metrová „cigara" s nápisom Fobos-Proton. Cvakanie fotoaparátov a bzučanie
kamier mieša sa s útržkami rozhovoru v najróznejších jazykoch: z kozmodrómu sledujú
štart predstavitelia dvanástich krajín, zúčastnených na projekte, zástupcovia Európskej kozmickej agentúry (ESA) a zástupcovia tlače. Odrazu všetky zvuky zaniknú v ohlušujúcom reve
motorov. Je 30 minút pred polnocou. Biely kolos
sa majestátne dvíha od Zeme. O chvíFu už autobus odváža účastníkov do nedalekého mestečka Leninsk, vybudovaného pri kozmodróme len
pred pár rokmi. V hoteli sa koná medzinárodná
tlačová beseda, ktorej atmosféru zachytáva
snímka. Medzi novinármi bol aj bývalý astronaut Mike Collins, pilot historickej expedície
Apolla 11. Z našich novinárov bol medzi účastníkmi Miroslav Tuleja z Bratislavy, autor týchto
snímok.

Expedícia Fobos potrvá celkove
15 mesiacov. Okrem hlavného ciela
— výskumu mesiaca Phobos má na
programe aj výskum Marsu (snímkovanie povrchu, výskum atmosféry
a ionosféry). Ešte predtým, počas
cesty k Červenej planéte, ktorá potrvá zhruba 200 dní, majú sondy
v nápini výskum medziplanetárnej
plazmy a pozorovanie Slnka.
V projekte Fobos sa angažuje šest
~ socialistických krajin (Bulharsko,
Československo, Maďarsko, Polsko,
Sovietsky zváz), šest kapitalistických
krajin (Finsko, Francúzsko, NSR,
Rakúsko, Švajčiarsko a Švédsko) a
okrem nich pristúpila k spolupráci
aj medzinárodná organizácia ESA
(European Space Agency), ktorá
združuje vývojové, konštruktérske a
výrobné organizácie v krajinách západnej Európy zamerané na kozmický výskum.
Československo dodalo na sondy
Fobos tieto prístroje: rSntgenový
spektrometer (v spolupráci so ZSSR),
magnetometer a analyzátor plazmových vín (spolu so ZSSR, ESA a
PI1R), slnečný koronograf a fokusačné zariadenie pre experiment LIMA
D. Koronograf skonštruovali na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici a je to prvý prístroj
slovenských astronómov, ktorý sa
dostal do kozmu.

Sonda Fobos 1 mala už za sebou
pžf dní cesty, keď sa za ňou vybrala identická sonda Fobos 2.
Jej štart zachytáva snímka ČTK.
Dolu záber na Fobos 2 v klimatizovanej hale montážneho a skúšobného komplexu rakiet na Bajkonure. Foto: Miroslav Tuleja
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Může Phobos prekvapit?
Let k Marsovmu mesiačiku Phobos
má jednoduchú filozofiu. Predpokladá sa totiž, (a ináč by sa na taký
projekt sotva poskytli prostriedky),
že Phobos je původne asteroid typu
C, ktorý Mars zachytil do svojej prítažlivosti, a preto sa skladá z primitívneho, nediferencovaného matenálu, bohatého na uhlík a pravdepodobne i na vodu — že teda expedícia k Phobosu nám umožní študovat póvodný, primitívny materiál,
ktorý od vzniku slnečnej sústavy
neprešiel žiadnou výraznejšou zmenou. Ostatné typy meteoritov a prípadne i asteroidy už prešli metamorfózou, teda premenou za vysokých teplůt a pri tomto procese
zmizla z nich voda i lahko prchavé
prvky ako olovo alebo indium a původné zloženie sa v důsledku rekryštalizácie podstatne zmenilo. Takouto
premenou prešli aj všetky planéty
i náš Mesiac. Marsov mesiačik Phobos má byt niečo m ého; je príliš
malý na to, aby v ňom mohli prebiehat diferencované procesy. Mal
by teda byt príbuzný kométam a
mal by obsahovat ten vytúžený primitívny materiál, pralátku slnečnej
sústavy. A takýto ciel je důvodom
pre akýkolvek náročný projekt.
Tento názor je všeobecne akceptovaný a zastáva ho vdčšina vedcov.
Pozrime sa teda na podmienky, ktoré ho podporujú. Phobos má v porovnaní s diferencovanými telesami
skutočne extrémne nízke albedo
(0,05) i nepravidelný tvar (gulovité
telesá sa považuj za diferencované,
zatial čo nepravidelný tvar sa pokladá za znak „původného telesa").
Ďalším velmi důležitým rysom je
merná hmotnost, ktorá bola určená
na 2,2 g. cm 3 -I- 0,5, čo umožňuje interpretovat toto teleso ako primitívne, zložené sčasti zo silikátov a uhlíka, prípadne i vody.
Všetko vyzerá pekne a logicky.
Naše tvrdenia můžu byt pravdivé.
Preverme však teraz, či aj musia
byt interpretované len týmto spůsobom, či nie je má možnost. Ak postavíme otázku takto (ako sa napokon vo vede patrí), téza o pralátke
na Phobose sa zmení na skromnú
domnienku. Stačí, ak si vezmeme
hornú hodnotu mernej hmotnosti
Phobosu a už máme teleso zo silikátovo-kremičitanových minerálov. Ak
na Phobose predpokladáme prítomnost regolitovej vrstvy, potom je
zrejmé, že merná hmotnost vůbec
nemusí byt určuj úcim faktorom. Ved
Phobos může byt teleso s hmotnejším vnútrom a menej hmotnou povrchovou vrstvou.
Extrémne nízke albedo tiež nie je
takým limitujúcim faktorom ako by
sa mohlo zdat. Rovnako nízku odrazivost má aj materiál mesačných
morí, kde sú na povrchu bazaltické
horniny, prepracované na jemnozrnný regolit. Důvodom nízkej odrazivosti by dokonca mohli byt aj drobné mikrokrátery na povrchu, ktorých
na telese bez atmosféry musí byt
velmi velké množstvo.
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Ani tvar nemusí byt rozhodujúci.
Nepravidelnost tvaru nemusí byt
predsa původná, může byt důsledkom napríklad impaktu.
Velmi lahko by sa dal spochybnit
aj proces „zachytenia" asteroidu do
prítažlivosti planéty, ako udalost
velmi málo pravdepodobná. Ukázal
to aj prípad „pomaly letiaceho" meteoritu, ktorý popisuje Z. Ceplecha.
Meteorit, hodí letel velmi blízko po
dotyčnici, nakoniec vo svojom lete
pokračoval a naša Zem ho nezachytila do svojej prítažlivosti. Zachytenie je večný problém mechaniky,
lebo pri ňom musí nastat zabrzdenie letiaceho telesa, a mechanizmus
straty energie je velmi nejasný.
Pry než vyslovím „kacírsky" názor, že Phobos by mohol byt úpine
mé teleso než predpokladáme, rád
by som povedal niekolko postrehov
zo súčasného planetologického výskumu. Spomeňte si, že pri žiadnej
vetkej kozmickej expedícii nebolo
objavené to, čo sa očakávalo a za
čím sa vlastne letelo. Napríklad Harold Urey, nositel Nobelovej ceny
za objav deutéria, ktorý sa na sklonku života venoval otázkam vzniku
slnečnej sústavy, vyhlasoval: „Dajte
mi kus Mesiaca a ja vám poviem
ako vznikla slnečná sústava." Nepovedal. A to preto, lebo na Mesiaci
sa nenašli tie primitívne „uhiíkaté
chondrity", ktoré tam mali byt. Ani
expedície do oblasti mesačných kontinentov neobjavili původné mesačné horniny, ale prepracované brekcie.
Ak sa nám zachce, můžeme si
skonštruovat konkurenčný model
Phobosu a budeme vychádzat z tých
istých predpokladov, na akých stojí
model „oficiálny", takže náš model
sa zatial vyvrátit nedá.
Phobos je kúskom Marsu. Pochádza z jeho severnej pologule a na
dráhu okolo planéty sa dostal pri

zrážke Marsu s velkým meteoritom
v pomerne mladej histórii, má teda
asi 1,2 miliardy rokov. Je mladší
než póvodný materiál slnečnej sústavy, ktorý má mat 4,6 miliardy
rokov. Tým je nepravidelnost tvaru
vysvetlená. Merná hmotnost nerobí
žiadne problémy, ak je mesiačik pokrytý vrstvou regolitu. To ale vieme už zo snímok sond Viking. Pretože aj na Zemi sa našlo niekolko
meteoritov, ktoré s najváčšou pravdepodobnostou pochádzajú z Marsu, svedčí to o nejakej vetkej
impaktnej udalosti na Marse. Udalost sa odohrala už po rekryštalizácii hornin (najmenej 1,2 miliardy
rokov), pretože meteority boli zo
skupiny shergottitov, chassignitov a
nakhalitov, a musela byt naozaj mohutná, ked sa materiál z Marsu dostal z gravitačného pola planéty
(čast z neho mohla zostat aj na
obežnej dráhe).
Ani albedo nemusí byt v tomto
modeli limitujúcim faktorom: shergottity a dalšie meteority sú zložením bazalty a čadiče. Impaktové
sklá, ktoré vzniknú z takýchto meteoritov, majú velmi tmavú farbu,
teda odrážajú velmi málo svetla.
Dodajme ešte, že impaktové sklá sú
hlavnou súčastou regolitu — a toho
musí byt na Phobose dost, aj ked na
druhom mesiaci, Deimose, je ho ešte
viac.
Takže: Phobos může byt kúsočkom Marsu, vyvrhnutým z materského telesa pri velkým impakte
v pomerne nedávnej histórii slnečnej sústavy. Či je to naozaj tak,
ukáže zloženie regoHtu pri analýze
hornín. Ak je táto kacírska hypotéza pravdivá, bude mat regolit vyššiu koncentráciu Si, Fe, Al a Ca než
sa očakáva u primitívneho materiálu — a naopak budú nižšie hodnoty
Mg, Cr a Ni. Z dalších prvkov sa
zistia vyššie hodnoty K, U a Th než
obsahujú uhlíkaté chondrity.
Toto vyhlasujem ako svoje proroctvo — a ak sa spálím, nebude to
po prvýkrát.
RNDr. PETR JAKEŠ, Ph. D.

Podarí sa sondám Fobos rozriešit otázky okolo původu v5čšieho z Marsových mesiačikov? Na to si budeme musief ešte zopár mesiacov počkat —
na ceste je dvojica sond, ktoré k Phobosu priletia v apríli a v máji budúceho roku. Maketu sondy v merítku 1:10 sme si mohli prezriet aj u nás
— v Prahe vlani v novembri na výstave Sovietske Rusko včera a dnes.
Fotografoval R. Piffl.

BRÁZDY
na Phobose
Ryhy na povrchu Phobosa boli senzáciou expedícií sond Viking v roku
1976. Snímky, ktoré vyvolali rozruch
na celom svete, nám ukázali, že
velké územia na povrchu Marsovho
mesiačika Phobos pokrývajú liniové
štruktúry — rozsiahle systémy rovnobežných brázd, ktoré sa tiahnu
mnoho kilometrov, niektoré aj cez
viac než pol obvodu mesiačika.
Otázka, ako vznikli tieto zvláštne
útvary, vyvolala živú diskusiu (pozn i Kozmos 3/1978). Problém však
dodnes nie je celkom uzavretý. Navrhnutých bob o množstvo hypotéz,

b

Y
n

-6n

Brázdy na Phobose (hore) na snímke sondy Viking 1. Na základe snímkovania sond Viking bolo
možné zostavii aj mapu povrchových útvarov mesiačika (dolu). Schéma vpravo ukazuje, že na Phobose sú tni typy rýh. Ryhy typu A sú praskliny,
ktoré vznikli súčasne s kráterom Stickney. Brázdy
typu B sú reíazce kráterov — druhotné impakty.
Póvod brázd typu C zatiaT nie je jasný. Podia autorov práce súvisia tieto útvary s vnútornou štruktúrou mesiačika.
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ale žiadnej z nich sa nepodarilo v plnom rozsahu vysvetlii póvod brázd.
Pracovná skupina, ktorá pred desiatimi rokmi analyzovala súbor materiálov zo sond Viking, prišla k záveru, že voči všetkým hypotézam,
ktoré sa snažia vysvetlii vznik týchto útvarov, aké sme zatiaT nenašli
na žiadnom inom telese, možno
vzniest rozličné námietky, takže na
definitívne vyriešenie záhady si musíme ešte trochu počkat.
tieto
Jednotliví autori popisuj
útvary rozdielne. Niektorí ako trhliny, další ako retazce druhotných
kráterov. Najnovšie prevláda názor,
že oboje móže byt pravda, pretože
na Phobose existujú brázdy viacerých typov, a ich póvod nemusí byt
rovnaký. Z tohto predpokladu vychádza aj dvojica maďarských astronómov, ktorých prácu podrobnejšie predstavujeme v tomto článku.
Aj ked ich závery o póvode lineárnych štruktúr možno považovat len
za jednu z existuj úcich hypotéz, práca je zaujímavá jednak metodicky
(využíva techniky spracovávania obrazu zaužívané pri diaTkovom prieskume Zeme) a pre nás aj tým, že
nám dáva príležitost pozriet si na
podrobných snímkach, mapách a
schémach povrchovú štruktúru Phobosa — malého Marsovho mesiačika, ku ktorému je práve na ceste
velká medzinárodná expedícia.
Obaja autori E. Illés a A. Horváth
sú z Konkolyho observatória v Budapešti (dr. Horváth je zároveň aj
riaditelom budapeštianskeho planetária). Článok vychádza z prác, ktoré autori postupne, v pniebehu prvej polovice 80-tych rokov prezentovali v odbornej tlači.
Ako ukazuje obrázok, brázdy na

Phobose móžeme podia tvaru rozdelit do troch typov. Brázdy typu
A (pozni obr.), ktoré sa tiahnu radiálne od krátera Stickney, sú najhlbšie (100 m), najširšie (500 až 1000
metrov) a dlhé sú asi 20 km. Všeobecne prevláda predstava, že ich
póvod súvisí so vznikom obrovského
krátera Stickney, ktorý má priemer
až 10 kilometrov. Vznik takého velkého krátera na malom mesiačiku
(ktorého najdlhšia os meria 27 km)
musí súvisiet s dramatickými udalostami, pri akých móžeme predpokladat vznik trhlín aj takýchto velkých rozmerov. Považujme teda
brázdy typu A za praskliny, ktoré
spósobil náraz velkého meteoritu,
ktorý vytvoril aj najváčší kráter na
Phobose.
Brázdy typu B sú rovnobežné s rovinou obehu Phobosa okolo Marsu
a v porovnaní s predošlými sú menej široké (majú 200-400 metrov)
a podstatne plytšie. Miestami možno rozoznat, že tieto brázdy prechádzajú do zhlukov a retazcov, nepravidelne pretiahnutých kráterov
hlbokých od 20 do 100 metrov. Aj
póvod týchto brázd si možno vysvetlit dost logickým a nenásilným
spósobom: Ked vznikol kráter Stickney, dostalo sa do okolia velké
množstvo materiálu, uvolneného pri
mohutnom náraze. Pretože Phobos
má prítažlivost dvetisíckrát menšiu
než Zem, takže únikovú rýchlost by
na tomto telese získal už kameň
hodený rukou, móžeme predpokladat, že značná časí tohto materiálu
sa dostala na obežnú dráhu okolo
Marsu. Balvany obiehajúce v rovine
Phobosa sa mohli neskór znovu
stretnút s mesiačikom a pri týchto
zrážkach vznikali sekundárne im-

Východně od krátera Stickney — najv5čšieho útvaru na mesiaci Phobos — je oblast, kde sú paralelné ryhy najvýraznejšie. Séria farebných snímok tej istej časti povrchu ukazuje metódu práce, ktorú používali madarskí astronómovia Illés a Horváth z Konkolyho observatória v Budapešti pri spracovávaní snímok Phobosa. K dispozícii mali zariadenie Pericolor 2 000 (pozni snímku na nasledujúcej strane). Pomocou neho sa originálny čiernobiely záber digitalizoval na počítači a stupnica šedých tónov bola prevedená do farebnej škály. Tým vyniknú
detaily, ktoré na póvodnom zábere úpine zanikali. Táto technika spracovávania obrazu sa bežne využíva najmi;
pni diaYkovom výskume Zeme.
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pakty. Ved s podobnými retazcami
kráterov sa stretávame — hoci zriedkavejšie — aj na našom Mesiaci.
Najpočetnejšie a zároveň najzáhadnejšie sú brázdy typu C (pozni
snímku na predošlej strane). Sú typické pre Phobos; zatial sa nenašli
na žiadnom inom telese. Na ich vysvetlenie zatial nemáme uspokojivú
hypotézu. Brázdy typu C sú plytké
(dosahujú hlbku iba 5 až 10 metrov).
a velmi pravidelné. Analýza zábe
rov zo sond Viking ukázala, že tento
typ brázd je zretelný na celom povrchu Phobosa s výnimkou dvoch
miest: jedna oblast, kde brázdy chýbajú, leží západne od krátera Stickney, druhá na protilahlej strane mesiačika práve oproti kráteru Stickney, v teréne, ktorý je pokrytý velkou vrstvou prachu.
Illés a Horváth sa zastávajú hypotézy, že brázdy typu C sú prejavom vnútornej vrstvovitej štruktúry
mesiačika: tam, kde sa na povrch
dostáva vrstva sypkých hornin, vznikajú zvetralé žlaby, zatial čo vrstvy
tvrdých hornín tvoria na povrchu
telesa hrebene. Pretože v malých
telesách neprebiehajú procesy diferenciácie hornín, predstava vrstvovitej štruktúry Phobosa zároveň znamená, že Phobos musel byt v minulosti súčastou nejakého velkého telesa — protoplanéty, ktorá sa zrejme
rozpadla. Pretože Phobos existuje
najmenej 3,4 miliardy rokov, protoplanéta musela mat velmi krátky
život. A kde sú teraz jej ďalšie časti?
Nájdeme ich medzi planétkami? Alebo bola protoplanéta telesom už na
dráhe Marsu?
Maďarskí autori nie sú prví, čo
prišli s predstavou „sendvičového"
Phobosa — zloženého z vrstiev hornin. Navrhol ju ešte John Veverka,
člen interpretačného tírnu sond Viking. Rozdiel je len v tom, že póvodne bola snaha nájst paušálne
vysvetlenie pre všetky ryhy na Phobose, zatial čo terajší autori chcú
týmto spósobom interpretovat len
jeden typ rýh — paralelné brázdy,
ktorých je na Phobose najviac. Fred
desiatimi rokmi hypotézu spochyb-

Phobos na snímke sondy Viking 1. Viditelné sú iba najv5čšie útvary —
krátery s priemerom niekolkých stovák metrov. Snímka je z 27. júla 1976.
Foto: NASA
nil fakt, že sa našli miesta, kde sa
dva i tni systémy brázd križujú.
Z dnešného pohladu to už neprekvapuje, lebo už pripúštame možnost rozdielneho póvodu brázd jednotlivých typov. Napriek tomu, že
práca maďarských astronómov neprekračuje rámec jednej z mnohých
hypotéz o vzniku brázd na Phobose,
vyvolala snahu overit tento predpoklad.
Autori hypotézy navrhli pred piatimi rokmi niekolko eperimentov.

Predovšetkým vypracovali metodiku
fotografovania zo sond, pohybujúcich sa v blízkosti Phobosu, navrhli
aktívny seizmický experiment, a
upozornili na význam merania prirodzeného zvyškového magnetizmu
hornín.
Možno povedat, že ich práce prispeli k záujmu o výskum Phobosu
medzi maďarskými vedcami, čo sa
zračí aj v rozsiahlej účasti Maďarska na programe Phobos.
Ing. MARCEL GRUN

Madarskí astronómovia prispeli do projektu Fobos niekolkými prístrojmi. Na obrázku vlavo vidíme dr. A.
Horvátha, riaditela budapeštianskeho planetária, v laboratóriu pre záverečnú montáž maďarskej riadiacej jednotky pre sondy Fobos. Tie ponesú aj detektor kozmického žiarenia (pravý obrázok), ktorý taktiež vyrobili
u našich južných susedov a bude na principe hmotovej spektroskopie triedit kozmické častice podia energie.
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3 Cas = SN 1658A?
Fred časom si na chýbajúcu 3 Cas
astronómovia
znova
spomenuli.
V tesnej blízkosti Flamsteedom uvádzanej polohy je totiž silný rádiový
zdroj Cas A, o ktorom už vieme, že
je mladým zvyškom po výbuchu supernovy. Velmi slabú hmlovinu, ktorá vytvára jeho obálku, podarilo sa
Baademu a Minkowskémut zachytit
na fotografiách pňtmetrovým ďalekohladom už pred štyridsiatimi rokmi, takže s odstupom času móžeme
pohodlne určit rýchlost rozpínania
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kasiopeje
Medzi zaujímavé miesta oblohy,
kde nájdeme nepreberné množstvo
pozoruhodných a velmi pekných objektov, patrí aj západná časE súhvezdia Kasiopeje v susedstve Jašteričky, Cephea a Andromédy.
Stačí si všimnút už prvé hviezdy,
ktoré v tomto súhvezdí označil John
Flamsteed, a už riskujeme, že rám
nezvýši miesto na rozprávanie o dalších zaujímavostiach. Hviezdy 1 a 2
Cas nájdeme v najzápadnejšom výklenku súhvezdia, 4 Cas je v mapke
úpine hore — kam sa však podela
hviezda číslo tni? Fri novom delení
oblohy v tomto storočí sa síce občas
stalo, že hviezdy s Flamsteedovými
číslami sa dostali do susedných súhvezdí, 3 Cas však v Cepheovi ani
v Androméde nenájdeme. Nie je zakreslené ani v žiadnej novšej mape.
Tam, kde by sa podla Flamsteedovho katalógu mala nachádzat hviezda
šiestej magnitúdy, totiž v skutočrlosti nie je vóbec nič!

(6,8m, v mapke je označená šipkou).
prisúdil obe
Flamsteed
Neskór
vzdialenosti jednej hviezde, takže
vznikla neexistujúca hviezda, ktorú
označil 3 Cas.
AKO UTAJIŤ SUPERNOVU
Zvyšok po supernove zo 17. storočia však svoju reálnost dokazuje
velmi presvedčivo, najmň na rádiových vinách — po Slnku je vóbec
najsilnejším rádiovým zdrojom oblohy. Musíme teda nájst spósob, ako
utajit výbuch supernovy vo vzdialenosti 9 tisíc svetelných rokov. Na
prvý pohlad sa to zdá nemožné, ved
žiarivý výkon supernov v maxime
býva porovnatelný s výkonom celej
galaxie. Tu ale musíme opustit predstavu, že všetko podstatné a mohutné, čo sa vo vesmíre deje, je tiež
primerane vidiet. Pre supernovu je
energia, ktorú vyžiari v podobe viditelného svetla, len okrajovou záležitostou — veď predstavuje sotva
stotinu celkovej uvolnenej energie.
Preto nie je až tak prekvapujúce,
že možno vymysliet aj predchodkyňu takej supernovy, ktorá by svietila len velmi decentne. Móže to byt
napríklad héliové jadro, akési dost
hmotné (asi 20 hmotností Slnka) tor-

sa obálky. Ukazuje sa, že svetlo materskej supernovy prišlo na Zem
okolo roku 1658 zhruba z rovnakej
vzdialenosti ako v prípade Tychovej
supernovy. Aj ked uvážime, že medzihviezdna látka medzi supernovou
z roku 1658 a nami znížila intenzitu
jej svetla o celých 98 percent a vyjdeme z toho najskromnejšieho odhadu jej žiarivého výkonu, zistíme,
že bola jasná asi ako Vega, najjasnejšia hviezda letnej oblohy. Je preto úpine nepochopitelné, že nepoznáme žiadne záznamy o jej pozorovaní.
Flamsteedova 3 Cas však na oblohe chýba na prakticky rovnakom
mieste. Preto sa oprášili jeho staré
pozorovacie denníky a podarilo sa
nájst póvodný záznam o meraní jej
polohy. V roku 1979 tieto hodnoty
znovu spracoval Ashworth mi. a zistil, že stratená hviezda by mala ležat len necelých 10 oblúkových minút od stredu rádiového zdroja Cas
A. Zdalo sa, že 3 Cas je vážnym
kandidátom na supernovu z roku
1658. Aspoň tak svoju prácu uzavrel
Ashworth ml.
Je tu však niekolko nezrovnalostí.
Supernova sa na oblohe objavila
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okolo roku 1658 (s chybou len niekolko rokov), Flamsteedove meranie
má však dátum 3. augusta 1680, teda
o piných dvadsatdva rokov neskór.
Aj ked pripustíme systematickú
chybu v určení veku zvyšku, je tu
ešte nepríjemne velký rozdiel v jasnosti (6 magnitúd) a navyše chyba
10' v určení polohy supernovy je
predsa len velmi velká — to by sme
Flamsteeda ako pozorovatela dost
podcenili. Preto sa zdá pravdepodobnejšie vysvetlenie kanadského
astronóma Broughtona2, ktorý síce
vyšiel z rovnakých meraní, interpretoval ich však úpine odlišne.
Flamsteed určoval polohu 3 Cas
meraním jej uhlovej vzdialenosti od
Per (Aldvoch jasných hviezd —
gol) a 3 Peg (Scheat). Podia Broughtona však prvú vzdialenost meral
k hviezde AR Cas (má asi 5m), ale
druhú, od hviezdy Scheat, zmeral
omylom pre inú hviezdu, SAO 35386

zo hviezdy, ktorá ešte pred záverečným výbuchom stratila vonkajšiu,
na vodík bohatú vrstvu. Chevalier
v roku 1975 napríklad ukázal, že takéto teleso móže vzplanút ako supernova, ktorá je o 5 až 6 magnitúd
slabšia než býva zvykom a ktorej
zjasnenie navyše trvá len krátko,
takže ho ani nemusíme zaregistrovat.
NIEĚO PRE AMATĚROV
Teraz však už prejdime od stratených hviezd a neviditelných supernov k objektom, ktoré sú vhodné aj
pre amatérsky dalekohIad. Začat
móžeme trebárs u zákrytovej premennej AR Cas, o ktorej sme sa už
letmo zmienili. Zmeny jej jasnosti
sú malé a pre pozorovatelov je zaujímavá skór
ako
viacnásobná

1) Astrophys. J., 119, 206, 1954
2 ) J. Roy. Astron. Soc. Can.. 73, 381, 1979

hviezdna sústava (ADS 19795). V Somete je to na prvý pohiad pekná,
aj keď dost široká dvoj hviezda (jasnejšia zložka je čisto biela, slabšia
modrastá), katalógy však uvádzajú
šest sprievodcov jasnejších ako 9,5m
do vzdialenosti 80" od hlavnej zložky. Ak máte ďalekohlad s priemerom aspoň 15 cm, móžete sa pokúsit
o leh nájdenie.
Najkrajším objektom v týchto končinách je však otvorená hviezdokopa M 52 (NGC 7654), ktorú objavil
Charles Messier 7. septembra 1774
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v blízkosti Montaigneovej kométy
z toho istého roku. Patrí medzi
hviezdokopy, ktoré sú prakticky nevyčerpatelné. Vo váčších a váčších
ďalekohladoch je stále bohatšia, znovu a znovu zo striebristého pozadia
vystupujú ďalšie slabé hviezdy a zdá
sa, že nikdy nedosiahneme až na
dno. V Somete 25 X 100 začína ako
pomerne jasný hmlistý obláčik pri
jasnej hviezde 8,2m (té nie je členom
hviezdokopy), za priemerných podmienok v ňom rozlíšij ne asi tucet
jednotlivých hviezd. V 15 cm refraktore sa pri zváčšení 55 X premení
na húf slabých, husto nakupených
hviezdičiek a jasná hviezda sa sfarbí do oranžova. Pri zváčšení 155 X
už vyplňuje celé zorné pole, ale má
stále dostatok slabých hviezd. Pokial
do týchto končín zablúdite ďalekohladom váčším ako 20 cm, privítam
správu o tom, ako v ňom M52 vyzerala.

Len o kúsok ďalej, ale už v súhvezdí Cephea, je svojrázna otvorená hviezdokopa NGC 7510. Otvorené
hviezdokopy sú vóbec rozmanité, táto je však svojím vzhladom jedinečná. Na čistej oblohe je v Somete nápadná a zretelná, má tvar jasného
sune pretiahnutého obdlžnika, ktorý
sa pri podrobnejšom pohlade premení na podivuhodný dvojitý rad
pomerne jasných hviezdičiek. Vo
váčších ďalekohiadoch vytvarujú
slabé hviezdy hviezdokopu do podoby vejára.
KOZMICKÝ BUBLIFUK
Na ceste k tejto hviezdokope sme
minuli objekt, ktorý je zaujímavý
skór pre astrofyzika ako pne astronóma amatéra. Je ním NGC 7635.
William Herschel ju považoval za
planetárnu hmlovinu, rovnaký názor má aj Atlas Coeli. Jej charakteristický tvar, kvóli ktorému dostala
prezývku Bublina, skutočne svojou
kruhovou symetriou na prvý pohlad
planetárnu
hmlovinu
pripomína.
Hviezda BD +60°2522, ktorá má tento útvar na svedomí, je však položená dost excentricky — už Dreyerov NGC katalóg sa zmieňuje o tom,
že „hmlovina obsahuje hviezdu 8m
pomerne excentricky". Od planetárnych hmlovín sa však Bublina líši
predovšetkým
spósobom
svojho
vzniku — zdá sa, že ju hviezdny
vietor tejto hviezdy vyfúkol z okolitej medzihviezdnej hmoty. Tenká
gulová obálka s priemerom asi 150"
je ponorená do rozsiahleho oblaku
ionizovaného vodíka (Sh 162). Ak
bola póvodná hustota látky v okolí
hviezdy rovnaká ako je dnes v tomto oblaku, potom Bublina vznikla
pósobením hviezdneho vetra v priebehu posledných 20 tisíc rokov.
NGC 7635 je spolu s okolitým oblakom vhodným objektom pre stredné a váčšie ďalekohlady. Jej celková
jasnost rozhodne nezodpovedá často
uvádzanej hviezdnej velkosti 8,5m,
pretože tam sa započítava aj hviezda BD +60°2522. V 20 cm refraktore
brnenskej hvezdárne je hmlovina aj
vo výborných podmienkach vidiet
pri dostatočnom zváčšení len ako
slabý náznak v severnom okolí tejto
hviezdy. Mimo mesta by mala byt

viditelná aj menším ďalekohladom.
Ak ju niekedy zbadáte, privítam
každú správu.
SÓLO PRE DAMU
Qtvorená hviezdokopa NGC 7789
je naopak vhodná pre každý ďalekohlad. Túto velmi peknú kopu (jej
krásu vychutná zrejme len skúsený
pozorovatel) objavila ako jeden
z mála nebeských objektov žena,
Karolína Herschelová na jeseň v roku 1783. Hviezdokopa nemá jasné
ani stredne jasné hviezdy, v Somete
je však v dobrých podmienkach
nádherná. Obsahuje neobyčajne velké množstvo slabých hviezdičiek,
ktoré sú rozprestrené na obláčiku
velkosti Mesiaca. Množstvo hviezd
ju robí viditelnou aj v triedri a na
čistej oblohe je viditelná dokonca
volným okom. Vo velkých ďalekohladoch je potom celé zorné pole
prachom
posypané diamantovým
desiatok hviezd. Bohatosti kopy
však vďačíme aj za to, že ju dnes
vóbec móžeme pozorovat. Vznikla
totiž už pred 1,6 miliardami rokov.
Naprostá vžčšina otvorených hviezdokóp z tej doby sa už dávno rozpadla, do dneška pretrvali len tie
najbohatšie.
Na záver tejto prechádzky po oblohe som si nechal peknú a zaujímavú dvojhviezdu, vhodnú pne Somet alebo binar 10 X 80. Nájdete ju
na miestach, kde je vyznačená premenná hviezda WZ Cas. Táto hviezda je velmi chladná (povrchovú teplotu má len asi 2600 K), čo spolu
so zvýšeným obsahom uhlíka vytvára nielen vzácne spektrum triedy CO
s absorpčnými pásmi molekúl uhlíka, acetylénu a kyanovodíka, ale aj
výrazne červenú farbu. S ňou ostro
kontrastuje modrastý optický sprievodca 8,7m vo vzdialenosti 58". Polomen WZ Cas sa odhaduje zhruba
na 1200 polomerov Slnka — ak by
sme ju usadili do stredu našej planetárnej sústavy, schoval by sa do
jej atmosféry aj Jupiter. Zdá sa
však, že to, čo bezprostredne vidíme,
je len okraj oblaku rozžeravených
uhlíkových zrniek, v ktorom je skutočná ovela menšia hviezda ukrytá
ako dymiaca piecka v mračne dymu
a poletujúcich sadzí.
LEOŠ ONDRA

b
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Hmlovina NGC 7635,
nazývaná Bublina, na
snímke v čiare Ha, získanej krátkou expozíciou pomocou 92 cm
ďalekohPadu observatória Kitt Peak. Samotnú
bublinu vidíme v strede záberu, v jej severnej a najjasnejšej časti
nachádza sa ionizujúca
hviezda BD ± 60° 2522,
severovýchodne od nej
je potom najjasnejšia
časí oblaku ionizovaného vodíka. Kresba
zachytáva
jednotlivé
časti hmloviny, mierka
zodpovedá za predpokladu, že hmlovina leží
vo vzdialenosti 2,6 kpc
od nás.
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Astronomický ústav SAV
v novotu
areáli
RNDr. VOJTECH RUŠIN, CSc.

psi

Ked prídete do Tatranskej Lomnice, nehradajte Astronomický ústav
vo Vile Tatry. Astronómovia sa už
prestahovali do nového areálu, ktorý
sa buduje na Starolesnianskych lúkach.
(na
Jednoposchodová
budova
snímke hore) je od tohto roku hlavným sídlom ústavu. V priestranných
pracovniach si astronómovia iba
spomínajú na stiesnené pomery vo
Vile Tatry, kde sídlil ústav už v čase, ked mal
pracovníkov. Za
vyše štyridsat rokov stúpol počet tunajších pracovníkov na 55, takže situácia už diho bola neudržaterná.
Teraz už konečne dostali svoje miesto rózne, po jednotlivých observatóriách roztratené prístroje, výpočtová technika i knižnica, ktorá
okrem knižných titulov vlastní aj desiatky periodik (niektoré z nich
vydané už začiatkom storočia).
Kým astronómovia pracovali vo
Vile Tatry, nemali dolu, v Lomnici,
žiadne dalekohrady. V novom areáli
je horizontálny slnečný spektrograf
(rovnaký ako na ondřejovskom observatóriu a tiež v SÚAA Hurbanovo — pozni Kozmos 5/81) a okrem
neho dva dalšie dalekohrady v samostatných kupolách. Jeden z nich,
60 cm reflektor, rovnaký ako na
Skalnatom Plese, bol už inštalovaný
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Pozorovania Slnka sa prestahovali zo Skalnatého
Plesa do nového areálu Astronomického ústavu SAV.
V samostatnej 5-metrovej
kupole na Starolesnianskych lúkach pozoruje sa
Slnko, slnečné škvrny a ich
detaily a cez úzkopásmový
filter Ha aj erupcie, filamenty a fakulové polia. Na
tieto pozorovania slúži zatiaT ten istý áalekohTad,
ktorý „slniečkári" nosili na
expedície za úpiným zatrnením. Je to refraktor Ql
13 cm, f = 195 cm.

v priebehu tohto roka a používa sa
na fotometriu hviezd a komét.
V druhej kupole sa pozoruje Slnko. Zatiar je tu dalekohrad, ktorý „slniečkári" používali na pozorovania pri úpiných zatmeniach
Slnka (pozni snímku na nasledujúcej strane), ale na budúci rok už
tu majú byť dva refraktory na

Pomocou zariadenia n a s n í m k e v p a v o sa merajú polohy čiar v spektrách hviezd a mých objektov. Jednotka elektroniky (vpravo) spracúva obraz spektra, ktorý sníma televízna kamera, umiestnená na okulárovej časti
meracieho mikroskopu Abbeho komparátora (uprostred). Obraz spektra spolu s jeho elektronickým spracovaním
sa zobrazuje na televíznom monitore (vpravo hore), ktorý informuje operátora o správnom nastavení elektronickej rysky a spektrálnej čiary. Presnú polohu spektrálnej čiary sníma laserový interferometer (vTavo vzadu).
Údaj o polohe čiary sa prenáša do počítača SM-4/20 (v inej miestnosti) cez terminál (vYavo dolu). Toto zariadenie
je najlepšie svojho druhu v socialistických krajinách. N a s n í m k e v p r a v o je mikrodenzitometer, ktorý slúži
na registráciu spektier. Pomocou neho sa zo spektra, zachyteného na fotografickom negatíve, zhotoví záznam priamo v jednotkách intenzity. Výsledný záznam možno zachytit alebo na pás registračného papiera, alebo v digitálnej forme priamo do počítača.
spoločnej montáži. Jeden z nich
(5 15 cm, f = 250 cm) bude slúžit
na pozorovanie slnečnej fotosféry,
druhý, s lepším časovo-priestorovým
rozlíšením ( 20 cm, f = 300 cm), na
pozorovanie chromosféry. Dvojitý
dalekohPad má byt takmer úpine
automatizovaný. Pritom u Zeissa
v NDR boli na tieto prístroje zakúpené iba objektívy; všetko ostatně
— mechanika a elektronika prístroja
— sa dorába na viacerých pracoviskách v Československu.
V novej budove Astronomického
ústavu SAV majú svoje vysunuté
pracoviská aj dalšie dva ústavy akadémie. Geofyzikálny ústav SAV si tu
zriadil observatórium, ktoré má ten
istý výskumný program ako pracovisko na Skalnatom Plese (dlhodobé
zmeny slnečného žiarenia, základné
fyzikálne parametre zemskej atmo-

sféry, seizmická činnost). Tak isto
tu získal nové priestory aj Ústav
experimentálnej fyziky SAV, ktorý
má svoje vysunuté pracovisko na
Lomnickom Štíte. Rovnaký výskumný program na identických observatóriách v róznej nadmorskej výške
umožní študovat výškovú bilanciu
slnečného žiarenia, vplyv smogu a
zlepší aj predpovede počasia pre oblast Vysokých Tatier.
V novom areáli je okrem Astronomického ústavu SAV zotavovňa
Považských strojární a postupne tu
budú stavat svoje rekreačně zariadenia aj Vagónka Poprad, SVŠT
Košice a Slovenská akadémia vied.
Projektantom cele] lokality je Ing.
arch. J. Struhař. Novú budovu Astronomického ústavu postavili Pozemné stavby Prešov, prevádzka 04
Bardejov, investorom boto Riaditel-

stvo Úradu
predsedníctva SAV
v Bratislave. Celkové náklady na
výstavbu dosiahli 14 mil. Kčs.
Hod i bola nová budova ústavu
slávnostne odovzdaná do používania
15. septembra 1987, ešte stále sa robí
dostavba, kde budú mechanické
i optické dielne, sklady a garáže.
Škoda len, že sa pri výstavbe viac
nepamátalo aj na komplexnejšiu sociálnu vybavenost pre pracovníkovi
ústavu a hostí — stážistov a pracovné návštevy. Zišla by sa aj lepšla zvuková izolácia medzi pracovňami. Aj kvalita strechy mohla byť
lepšia. Zdá sa, že budova s vaňovou
strechou Tatrám nesluší; pri silných
daždoch do budovy zateká.
Napriek týmto chybičkám krásy je
budova obrovským prínosom pre
tatranských astronómov, ktorí vďaka nej získali dostatočné, aj kecy nic
ideálne, priestory pre svoju prácu.

N a s n í m k e v ľ a v o pohPad do pracovne meteorologického observatória, umiestneného v bielej veži novej
budovy ústavu. Meracia ústredňa M1T 350 (výrobok Metry Blansko) slúži na nepretržitý zber meteorologických
údajov a zaznamenáva ich v 10-minútových intervaloch. Registruje teplotu vzduchu vo výškach 5, 50 a 200 cm,
teplotu pódy v hlbkach 2,5, 10, 20 a 30 cm, prúdenie vzduchu vo výškach 20, 100, 200 a 400 cm (toto sú základné
údaje pre výpočet koeficientu drsnosti zeme), relatívnu vlhkost vzduchu a atmosferický tlak. Namerané údaje sa
spracúvajú do hodinových protokolov a súčasne sa priebežne registrujú na magnetickú pásku systému IT 20, ktorý
je tiež výrobkom Metry Blansko. N a s n í m k e v p r a v o pohPad na primárne zrkadlo nového 60-cm ďalekoFoto: V. Rušín
hYadu, ktorý je v novom areáli ústavu a slúži na fotometriu hviezd i komét.

193,

~

~r~

~~
~r
,-.= _r
1

-

l

/~^1~~=•r~
~_

~

- ~-~

~~~~

-~..~_

1

~

~"

--l~~% r~,~-•-^
~
ti =`.
-`.~~~ř
=-~-=•-•.'_~~_-~~..~4 ~~'
~~
-

1'

~~__

--..=-.;

~-~
+~~~
~-

~`ii~^~~~.i~r/'~~•-•~

~~
~~•f

~
`-~"

_Ý

^ ~1

~~~
~

'~ 1

`
~1

~• ~~

,~~
~/~

Halleyova kométa vo vzdialenosti 1,25 miliárd km. Súbor pozorovaní Európskeho južného observatória (ESO) je
na snímoe vTavo spracovaný ako ekvidenzy kométy: najjasnejšie miesta reprezentujú najv5,čšiu intenzitu odrazeného svetla (resp. najv5čšiu hustotu prachových častíc). Fotografia vpravo znázorňuje intenzitu svetla na jednotlivých miestach obrazu kométy. Vidíme, že kometárne jadro je podstatne jasnejšie než okolitá koma. Rozdiely medzi jasnosfou ostatných oblastí sú málo výrazné a na pohTad by nevynikli, keby neboli spracované tak,
FOTO: ESO
ako ukazuje Yavá fotografia.

Halleyova kométa
stále vo výhl'ade
Hoci je už Halleyova kométa približne tak daleko
Od Slnka ako Saturn, na Európskom južnom observatóriu (ESO) na La Slila ju ešte stále pozorujú, a to nie
najváčším, ale 1,5-metrovým dánskym ďalekohladom.
V apríli a máji urobili v priebehu 19 nocí asi 60 snímok
pomocou vysokocitlivej kamery CCD a z nich vybrali
na ďalšie spracovanie asi 50 záberov s celkovým expozičným časom 11 hodín a 35 minút. Výsledkom je unikátny grafický záznam, ktorý vidíte na fotografiách.
Obraz ukazuje, že Halleyova kométa je ešte stále,
aj vo vzdialenosti 1,25 miliardy km od Slnka, aktívna.
Ešte vždy sa z nej uvolňuje prach, ktorý vytvára okolo
nej velmi rozsiahlu, i keď slabú komu. Pretože svetlo
kométy vzniká odrazom slnečného svetla od prachových
častíc, najjasnejšie žiari oblast okolo kometárneho jadra,
kde je prachu najviac. Samotné jadro je príliš malé na
to, aby sa dalo na túto vzdialenosf rozlíšif. Zo záznamu
však vidno, že leží asymetricky v relatívne jasnej oblasti
— vnútornej kome, ktorá meria 120 000 km (jej priemer
na oblohe je asi 20 oblúkových sekúnd). Ďalej možno
rozlíšif vonkajšiu komu eliptického tvaru. Má asi 45"
(300 000 km v priemere). Najslabší obrys, ktorý vidíme,
žiari stokrát slabšie než svetlo nočnej oblohy. (Štvorec
so stranou 1" vysiela žiarenie iba 27m). Ak sčítame všetko
svetlo kométy, vychádza jej magnitúda na 17m.
Na ESO budú sledovaf kométu na jej ceste do vonkajších oblastí slnečnej sústavy tak dlho, ako to len bude
možné. Ďalšie pozorovania sú naplánované na začiatok
budúceho roka. Kométa bude vtedy vo vzdialenosti
1 500 miliónov km od Slnka. Dánsky ďalekohIad už asi
nepostačí, preto sa na pozorovania rezervoval čas na
najvňčšom, 3,6-metróvom ďalekohYade. Je možné, že
túto úlohu prevezme NTT (pozni str. 200). Predpokladá
sa, že kométu budú na ESO pozorovaf aj v roku 1990,
keď bude vzdialeriá od Slnka 1990 milónov km. Zrejme
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bude výrazne slabšia, takže pozorovania ukážu menej
detailov.
Dráhu Urána pretne Halleyova kométa v apríli 1994,
Neptúna vo februári 2006 a najvzdialenejší bod svojej
dráhy dosiahne v apríli 2024, keď bude 5 300 miliónov
kilometrov od Slnka.
Na spracovanie pozorovaní do takéhoto výsledného
obrazu slúži v ESO zariadenie označované IHAP. V princípe sčítava intenzitu zodpovedajúcich bodov obrazu na
všetkých záznamoch daného súboru pozorovaní. Súčasne
odčíta obrazy hviezd a galaxií, ktoré bolí v zornom poli
a odstraňuje šum. Podkladom sú však záznamy pozorovaní v číslicovej forme, ktoré sa získavajú pomocou
Podia správ ESO
kamier CCD.
-si-

Dvojitá inflácia

alebo superstruny?
Podia astronómov je vesmír otvorený, ak má parameter hustoty Q 0,1. Fyzici elementárnych častíc však
tvrdla, že by mal byf uzavretý s parametrom hustoty Q
velmi blízkym 1. Pokusy preklenúf tento rozpor napríklad hypotézou o starnutí fotónov alebo hypotézou o špeciálnych hustotných fluktuáciách v ranom vesmíre
nepriniesli uspokojivé riešenie. Problém je v tom, že
požadovanú malú hodnotu S2 možno dosiahnuf len vtedy,
ak predpokladáme, že tmavá hmota je vo vesmíre rozložená ovela rovnomernejšie než svietiaca látka. No tieto
hypotézy, aj tak dost pritiahnuté za vlasy, úpine zlyhávajú pri riešení problémov velkoškálovej štruktúry
vesmíru. SIubným riešením je nový prístup k inflačnému
modelu vesmíru, ktorý publikovali americkí astronómovia M. S. Turner a J. Silk v časopise Physical Review
v r. 1986. Už v decembri 1987 uverejnil Turner s dalšími
spolupracovníkmi v Astrophysical Journal článok, ktorý
už analyzuje prvé dosiahnuté výsledky.
I keď póvodný Guthov model inf lačného vesmíru

z roku 1981 mal niektoré „detské choroby", myšlienka
sa časom ukázala velmi plodnou. V súčasnosti neexistuje vyčerpávajúci fyzikálny model inflácie, no je naň
vela kandidátov. Sú modely, kde skalárne pole súvisí
so spontánnymi poruchami symetrie, supersymetrie,
supergravitácie, so superstrunami, s degeneráciou vonkajších dimenzií, s exotickými teóriami gravitácie a
podobne. Pestrá paleta nápadov núka predstavu, že
vesmír mohol prekonat aj viac inflačných období. Hlavným dósledkom modelov druhej resp. novej inflácie sú
adiabatické, škálovo invariantné poruchy hustoty, ktoré
vznikajú z kvantových fluktuácií počas inflačného procesu.
Najjednoduchším prípadom viacnásobnej inflácie je
„dvojitá inflácia" ako výsledok rozširujúcich sa porúch
velko a maloškálových štruktúr. Autori článku zostrojili
niekolko špecifických teoreticko-fyzikálnych modelov
vesmíru s dvojitou infláciou a sledovali ich vývoj pomocou numerických simulácií na počítači. Výsledky
porovnávali so zdanlivým rozložením galaxií a kóp
galaxií na oblohe, s rozdelením ich pekuliárnych rýchlostí a s inými charakteristikami týchto dalekých objektov. Zistili, že na rozdiel od alternatívnej teórie
kozmických superstrún je ich teória schopná lepšie vysvetlit nielen kozmické rozpínanie a zhlukovanie oblakov galaxií, ale aj vytváranie tzv. Hubblových bublín,
t. j. oblastí oblohy bez galaxií a ich zhlukov. Avšak
rozhodnút medzi týmito dvomi alternatívnymi teóriami
móže iba výskum anizotropie reliktového žiarenia, pre
ktorú teória dvojitej inflácie predpovedá hodnotu d T/T
3 . 10 E pre veiko a strednoškálovú štruktúru vesmíru.
V. Bahýl

Presný čas podia puizarov?
Určovanie presného času boto niekolko tisícročí doménou astronómov — kým jeho základom boto pozorovanie rotácie Zeme a pohybov nebeských telies. V pátdesiatych rokoch nášho storočia, ked bolí skonštruované
spolahlivé atómové hodiny, prevzali túto štafetu fyzici.
Zdalo sa, že to už bude navždy, a preto sa zmenila
aj definícia jednotky času v sústave SI. Nedávne pozorovania milisekundového pulzaru PSR 1937+21 na obrom
rádioteleskope v Arecibo, ktoré viedol J. H. Taylor
z Princetonskej univerzity naznačujú, že príroda je ešte
stále presnejšia ako naša súčasná špičková technika.
Pulzar PSR 1937+21 je rotujúca neutrónová hviezda,
ktorej rotáciu brzdí iba jej vlastné dipólové magnetické
pole. Preto pulzuje tak pravidelne. Frekvencia pulzov sa
za štyri mesiace zmení najviac o 6.10-14 Hz. Stabilita
frekvencie za dlhší časový úsek sa dokonca ani nedá
určit, pretože je vyššia, ako je stabilita frekvencie moderných atómových hodín. Merat za viac rokov tak
presnú frekvenciu je totiž velmi zložité. Treba mat
k dispozícii nielen viacero presných atómových hodín,
ale je potrebné brat do úvahy aj mnohé prírodné faktory, ako sú disperzie medzihviezdneho prostredia, ročné
alebo sezónne zmeny rýchlosti šírenia medzinárodne
udržiavaného časového signálu, relativistické poruchy
vznikajúce v dósledku pohybu Zeme alebo poruchy
vyvolané gravitačnými vinami, ktoré zasahujú pulzar
v čase vyslania signálu resp. ktoré zasahujú Zem v čase
príjmu signálu a podobne. Prekonat tieto a dalšie problémy je možné iba vtedy, ak je k dispozícii dostatočne
dlhý časový rad pozorovaní. V konkrétnom prípade pulzaru PSR 1937+21 to boto 15 rokov takmer nepretržitých pozorovaní. Z nich boto možné určit nielen základné
cyklické charakteristiky pulzaru, ale napríklad aj vzorec
pre presné počítanie jednotlivých, za sebou idúcich pulzov pri prípadných prerušeniach časového radu pozorovaní, čo je v prípade použitia pulzaru ako časového
štandardu velmi dóležité.
Aby sa milisekundové pulzary mohli používat ako
časové štandardy, je velmi dóležité nájst a pozorovat
dalšie takéto objekty. Jedným z nich je pulzar 1855+09.
Ak získame dostatočne dlhý časový rad pozorovaní, bude

ho možné porovnávat s inými pulzarmi, ako aj s atómovými hodinami. V prípade, že by rotácia milisekundových pulzarov prevzala pri presnom určovaní času úlohu
rotácie Zeme, význam atómových hodín neklesne. Skór
naopak, lebo bez presných hodín sa pozorovania milisekundových pulzarov nedajú interpretovat. V tomto
smere je dnes velmi slubná snaha o skonštruovanie presných celosvetových hodin, ktorá prebieha v spolupráci
Národného ústavu pre štandardy (NBS) v USA a Medzinárodného úradu hodín (BIH) v Paríži.
Podia Science 6. 11. 1987
V. BahýT

ŠtvorIístok na oblohe
Pozorovania na Európskom južnom observatóriu na
La Silla (Chile) pomocou 2,2 metrového ďalekohladu
s kamerou CCD ukázali, že obraz vzdialeného kvazara
H 1413 + 117 sa skladá zo štyroch zložiek. Všetky obrazy
sú približne rovnako jasné a ich vzájomná vzdialenost
na oblohe je menej ako 1 oblúková sekunda.
Pomocou spektroskopu EFOSC cez 3,6 metrový dalekohlad sa podarilo získat spektrá dvoch týchto obrazov.
Spektrá sú identické, čo ukazuje, že ide o viacnásobné
zobrazenie toho istého kvazara — prejav gravitačnej šošovky. Potvrzuje to aj zhodný červený posun z = 2,25 —
čo zodpovedá asi 85 % rýchlosti svetla.
Jav gravitačnej šošovky — ohyb svetla v gravitačnom
poli — ktorý predpovedal už Einstein, overili si astronómovia po prvýkrát pri úpinom zatmení Slnka r. 1919,
ked pozorovali v blízkosti okraja Slnka zmenu polohy
hviezd. Ohyb svetla možno pozorovat aj vtedy, keá
svetlo vzdialeného objektu prechádza tesne popri viacerých hmotných objektoch a tým sa vytvorí rozložený,
viacnásobný obraz zdroja.
V závislosti od intenzity a tvaru gravitačného pola
móže sa svetlo nielen ohýbat, ale aj zosilnit. Prejaví sa
to tým, že niektoré z viacnásobných obrazov sú výraznejšie. Móžu byt dokonca aj jasnejšie než samotný
kvazar.
V spektre na obraze kvazara je aj niekolko úzkych
absorpčných čiar. Predpokladá sa, že sú prejavom látky
galaxie, ktorá spósobuje efekt gravitačnej šošovky. Ukazuje sa, že gravitačná šošovka nám umožní skúmat
objekty mimoriadne vzdialené, ktoré by pri súčasnej
technike vóbec neboli dostupné.
Podia správ ESO — -vp-
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IMC '88
Amatérski pozorovatelia meteorov
a dalších zložiek medziplanetárnej
hmoty z desiatich krajín Európy sa
po prvýkrát stretli na spoločnom
podujatí, Medzinárodnej meteorickej.
konferencii (International meteor
conference — IMC '88). Podujatiu
predchádzali tzv. meteorické weekendy, ktoré astronómovia amatéri
z Holandska a Belgicka usporadúvali
od roku 1978 a pozývali na ne aj pqzorovatefov meteorov z Francúzska,
NSR, Talianska a Švédska. V roku
1988 sa rozhodli dat tejto akcii punc
medzinárodnej konferencie, na ktorú by boli prizvaní aj amatéri zo
socialistických krajín. Organizáciu
konferencie si vzali na starost amatéri z holandského mesta Hengelo,
ktorí sa združujú v organizácii
H. A. S. A. (Hengelose Algemene
Stichting Astronomie). Konferencia
sa konala v dňoch 25.-27. marca
1988 neďaleko mesta Oldenzaal
v mieste zvanom t'Kruisselt De Lutte, ktoré sa nachádza v príjemnom
jednej
prostredí kraja Twente,
z „najhornatejších" oblastí Holandska.
Odborný patronát nad priebehom
prevzala
Holandská
konferencie
meteorická spoločnost (Dutch meteor Society), ktorej predsedom je
aj u nás známy pozorovatel bolidov
Hans Betlem. Organizátori sa zhostili svojej úlohy velmi dobre, program konferencie bol pestrý a zaujímaný. Na konferencii odznelo 25 re-

Autor článku hovorí o pozorovatelni na Vartovke a o programoch, ktoré
využívajú naši amatéri pri pozorovaní meteorov. Prednáška poslucháčov
zaujala a vyvolala živý záujem o našu meteorickú astronómiu.
ferátov, ktoré odprednášali účastníci z Holandska, Belgicka, Francúzska, NSR, Talianska, Švédska, Luxemburska, Maďarska, NDR a Československa. Našich pozorovatelov reprezentovali RNDr. Daniel Očenáš a
Peter Zimnikoval z Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrici, RNDr. Miroslav Znášik z Okresnej hvezdárne
v Žiline a RNDr. Pavol Rapavý
z Okresnej hvezdárne v Rimavskej
Sobote. Profesionálnych astronómov
pracuj úcich v oblasti meteorickej
astronómie zastupoval dr. B. A.
Lindblad zo Švédska. Celodenné rokovanie doplňali viaceré „braintank"
diskusie, v ktorých si účastníci neformálne vymieňali skúsenosti zo
svojej práce. Tieto diskusie boll velmi podnetné a často sa predlžili do
druhej polovice noci.
Odborný program konferencie za-

Na spiatočnej ceste sme navštívili aj najv5.čší pine pohyblivý rádioteleskop
na rvete, ktorý sa nachádza neďaleko mestečka Effelsberg v NSR. Pomocou
tohto prístroja sa podarilo získat viacero zaujímavých a jedinečných
astronomických poznatkov.
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hřňal tni základné okruhy práce
amatérov v pozorovaní medziplanetárnej hmoty, najm5 meteorov. Prvá časí pozostávala z príspevkov
o fotografovaní meteorov. Tu hrá
prvoradú úlohu pozorovanie bolidov
celooblohovými komorami, ktoré sú
dnes zabezpečované prevažne komorami typu „fish eye" (rybie oko).
Tejto problematike sa venujú amatéri v Holandsku (H. Betlem) ; v Belgicku (Ch. Steyaert) a v NSR (H. G.
Schmidt), ktorí predniesli hlavné referáty. O práci v tejto oblasti vo svojich príspevkoch hovorili tiež účastníci z ČSSR (D. Očenáš a P. Zimujkoval), NDR (J. Rendel) a z MBR
(G. Siile). Všetci amatéri v tejto oblasti sú zapojení do práce európskej
celooblohovej siete. Velmi zaujímavé
boli ukážky pinoautomatizovaných
viackamerových systémov na fotografovanie meteorov, ktoré predviedol H. Betlem. Podobné systémy používajú tiež pozorovatelia v Belgicku
a v ČSSR.
Druhá a najobsiahlejšia čast príspevkov sa dotýkala vizuálneho pozorovania meteorov. Hlavné centrum
spracovávania dát je v Belgicku,
kde túto prácu vedie známy amatér
každý
Roggemans. Skoro
Paul
z účastníkov však hovoril o svojich
vizuálnyhh pozorovaniach meteorických rojov, z ktorých sa publikuje
základné spracovanie, t. j. výpočet
hodinových frekvencií redukovaných na radiant v zenite, rozdelenie
jasností meteorov, poprípade mé
štatistiky. Výsledky takýchto pozorovaní sú publikované najmá v časopisoch „W G N" (Belgicko), „Radiant" (Holandsko) a „Meteorické
správy" (ČSSR). Niektoré pozorovacie skupiny si vydávajú aj ďalšie
vlastné publikácie tohto typu, tie sú
však len sporadické a neperiodické.
Treba pripomenút, že P. Roggemans
vydal v r. 1987 v angličtine „Príručku vizuálneho pozorovania meteorov", ktorá je výborne napísaná
a mala by ujednotit pozorovania
tak, aby pozorovacie rady boli po-

Množstvo prístrojov na obrázku piní funkciu automatickej celooblohovej komory. Krabička úpine vlavo obsahuje fotometrické čidlo, ktoré otvára a zatvára uzávierku komory a registruje prelet jasného
bolidu. Objektív typu „fish-eye" s rotujúcim sektorom je v krabičke v popredí. Tlačiareň s počítačom
obstarávajú spolahlivú registráciu okamihov expozícií a preletov bolidu.
rovnatelné. Dóležité je najmi zjedpozorovacích
notenie
hodnotenia
podmienok, ktoré najviac ovplyvňujú korekčně faktory pri spracovaní.
Bobo by velmi vítané, aby sa táto
príručka preložila aj do slovenčiny,
pre potreby našich pozorovatelov
meteorov.
Tretia časí príspevkov sa týkala
využitia modernej techniky v meteorickej astronómii. Objavilo sa tu
viacero noviniek, ktoré sme mali
možnosf vidief po prvýkrát. Jednou
z najhodnotnejších bola videosústava holandského amatéra Klaasa Jobseho. Pozostávala z objektívu, ktorý
vytvoril elektronicky fokusovaný a
zosilňovaný obraz, ktorý sa snímal
videokamerou na videorekordér. Velmi efektně boto sledovaf na televíznej
niekolkostupňové
obrazovke
hviezdne pole s množstvom pekných
meteorov. Ako ukážky poslúžili pozorovania Orioníd z roku 1987. Pre
nás to bola úpiná novinka, žiai
v najbližšej budúcnosti nám nedostupná. Tu je namieste poukázat na
velké množstvo kvalitných malých
počítačov, ktoré meteorári používajú vo svojej práci.
Na konferencii odznelo aj niekoIko dalších príspevkov. Napríklad
Dr. Lindblad hovoril o kooperácii

Takto vyzerá záznam meteorickej stopy na obrazovke televízora. Snímkou zhotovil prístroj na spodnom obrázku počas
maxima Orioníd v roku 1987.

medzi amatérmi a profesionálmi a
databanke
IAU
o
meteorickej
v Lunde. L. Lindner, priamy účastník zberu anktarktických meteoritov, premietal videozáznamy a diapozitívy z expedície. G. Schmitz (Luxemburg) navrhol vytvorif medziastronómov
národnú
organizáciu
meteorárov, jeho návrh však zatial
zostal v štádiu diskusií.
Na večerných stretnutiach sa hovorilo o problémoch, ktoré sa objavili v dopoludňajších vystúpeniach, premietali sa videozáznamy
z minulých akcií, pripravovali sa
akcie do budúcnosti. Zistili sme, že
kolegovia v západoeurópskych krajinách nemajú skoro žiadne skúsenosti v teleskopickom pozorovaní
meteorov. Preto účastníci z ČSSR
v samostatnom večernom vystúpení
podali vyčerpávajúci popis týchto
pozorovaní, tak ako ich robíme
u nás. Zaujali aj informácie o našich meteorických expedíciách. Podobné akcie sa usporadúvajú aj
v Holandsku a Belgicku, ale nie
v takom velkom rozsahu. Naši hostitelia nás preto vyzvali, aby sme
pripravili príručku teleskopického
pozorovania meteorov v angličtine,
čo sa pokúsime zrealizovaf. Svojimi
vystúpeniami sme zanechali dobrý

Nevel'mi nápadný valček nabitý elektronikou dokáže pomocou CCD kamery a špeciálneho zosilňovača obrazu zachytit meteory s jasnosfou
iba 7m.

Teleskopické pozorovanie meteorov je pre našich západoeurópskych kolegov
prakticky neznámou metódou. Peter Zimnikoval na jednej z večerných
diskusií vysvetluje pravidlá pre výber jednotlivých pozorovacích polí.

dojem; pre nás hola účast na konferencii velkým prínosom, pretože
sme videli vela nového a nadviazali
sme nové kontakty a priatelstvá.
Na spiatočnej ceste sme navštívili
známe rádioastronomické centrum
v NSR — Effelsberg, kde sa nachádza rádioteleskop o priemere 100 m,
pine pohyblivý v azimutálnych súradniciach. Okolie prístroja s peknou vyhliadkovou terasou je prístupné verejnosti, tabula s technickými dátami vo viacerých rečiach
a možnosi prehliadky diapozitívov
vo vstavaných automatoch, ale najmá samotný rádioteleskop bol pre
nás príjemným zážitkom.
Nasledujúcu konferenciu usporiadajú v r. 1990 vo Veszpréme kolegovia z Maďarska.
RNDr. D. OČ°ENAŠ
Snímky: P. Rapavý
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Prešov
Každé slovenské mesto má nejakú
zvláštnost. Jednou z osobitostí Prešova
je, že ho často nazývajú slovenským
Greenwichom. Hvezdárstvo zapustilo
korene v tomto meste už v 16. storočí
a cez park pri starom Kolégiu v centre
mesta prechádza 49. rovnobežka.
Od 17. storočia stáli na území mesta
štyri hvezdárne. Najstaršia z roku 1661
bola postavená pri západnej vstupnej
bráne hradieb melta Prešova, na rohu
dnešnej Švermovej a Požiarnickej ulice, a bola po bratislavskej univerzitnej
druhou hvezdárňou na Slovensku. V 18.
storočí bola zriadená pri Kolégiu hvezdárska pozorovateTňa. Časom zanikla
a Prešov až do štvrtiny 20. storočia
zostal bez astronomického stánku. Až
verejný notár dr. Duchoň zriadil v roku
1927 v centre mesta, na terase svojho

Po úspešných začiatkoch prišli problémy s prostriedkami na činnost a zakúpenie dalších prístrojov, ale aj
s pracovnými priestormi. Až od 1. 1.
1956 sa Iudová hvezdáreň hospodársky
osamostatnila; radil ju priamo MsNV
v Prešove. Značnú pomoc v tomto fažkom období poskytol hvezdárni Osvetový ústav v Bratislave. V roku 1957
však hvezdáreň stratila priestory vo
vodárenskej veži. Tak sa zrodila „Putovná hvezdáreň" ktorá svojou bohatou
popularizačnou a prednáškovou činnostou na dedinách okresu Prešov vzbudila
mimoriadny záujem verejnosti.
Vdaka úspešnej činnosti počas Medzinárodného geofyzikálneho roku, odborným pozorovaniam Slnka a priekopníckej práci v pozorovaní umelých družíc podarilo sa pre L'udovú hvezdáreň
v Prešove získat nové priestory v centre
mesta, na ulici Slovenskej republiky
rád č. 32. Od 1. 1. 1964 sa pósobnosf
hvezdárne rozšírila na okresnú. Malý
pracovníkov
zanietených
kolektív
Okresnej hvezdárne v Prešove, ktorý
úspešne viedol riaditeT Imrich Szeghy,
vykonal do r. 1968 bohatú osvetovo-vzdelávaciu činnost. V odbornej práci
sa podarilo získat asi 5000 kresieb slnečnej fotosféry, naexponovat 1300 ne-

Vodárenská veža prichýlila prešovskýcň
astronómov dvakrát. V rokoch 19481957 tu píisobila Eudová hvezdáreň, od
roku 1977 už Krajská hvezdáreň.
hnutia. Výrazným počinom boto spracovanie koncepcie rozvoja astronomic•
kých zariadení pre 7, pátročnicu, ktorí
predložila naša organizácia Rade Vsl
KNV v Košiciach. Tento dokument s~
po schválení v r. 1981 stal nosným pre
rozvoj astronomického hnutia vo Vsl
kraji.
Za aktívnej metodickej pomoci naše;

VŠETKO NAJLEPŠIE K VÁŠMU VÝZNAM

V roku 1927 postavil na svojej terase
pozorovatePňu dr. Duchoň. Pri pozorovateTni časom vznikol astronomický krúžok, ktorý si vytýčil za cieP zriadii;
v Prešove Tudovú hvezdáreň.
domu pozorovateTňu, ktorú do r. 1932
prebúdoval na menšiu hvezdáreň. Pri
nej vznikol roku 1936 astronomický
krúžok a r. 1946 odbočka Štefánikovej
astronomickej spoločnosti, ktorá si vytýčila za cieT vybudovat v Prešove Tudovú hvezdáreň.
Bobo len prirodzeným dósledkom vývoja, že po oslobodení našej vlasti
vznikla v tomto meste v októbri 1948
prvá Iudová hvezdáreň na Slovensku.
Jej vznik výrazne ovplyvnil rozvoj celého astronomického hnutia na Slovensku a podmienil aj vznik dalších hvezdární v Humennom, Leviciach, Hlohovci, Rožňave a inde.
Začiatky činnosti zabezpečovali zanietení a dobrovolní pracovníci. Dvakrát týždenne robili astronomické pozorovania a prednášky pre verejnosf,
najprv ná území •mesta, neskór v celom
okrese. Ich odborné pozorovania sa zameriavali hlavne na Slnko, Mesiac, planéty a meteory. Pokusy •s fotografovaním slnečnej fotosféry začali Prešovčania ako druhí v republike už r. 1950.
Z radov mládeže sa okolo nich rozši-.
royal počet spolupracovníkovi, ktorý na=
rástol až na 500 osób organizovaných
v Štefánikovej astronomickej spoločnosti.
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gatívov fotosféry a zaznamenat okolo
20 000 meteorických pozorovaní. Za záslužnú prácu pri zvyšovaní vzdelania
nášho sudu bobo organizácii udelené
štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu
prácu".
Od 1. januára 1972 opat rozširuje
hvezdáreň v Prešove svoju pósobnost
na krajskú, riadenú Vsl. KNV v Košiciach. Nevhodné pracovné priestory
v centre mesta však nedovolovali dalšie materiálno-technické zveTadeniě.
A tak 1. januára 1977 z rozhodnutia
MsNV v Prešove bola Krajskej hvezdárni v Prešove opat pridelená budova
vodárne, kde r. 1948 začala svoju činnost prvá Iudová hvezdáreň na Slovensku.
Po riáročnej rekonštrukcii bola v novembri 1978 slávnostne otvorená opravená budova hvezdárne. Bol to vlastne
dar k 30. výročiu tejto špecializovanej
kultúrno-osvetovej inštitúcie, ktorá tak
opáf mohla zvyšovat svoju pracovnú
aktivitu v jednotlivých oblastiach činnosti. Zvýšením počtu pracovníkov sa
prudko začala rozvíjat činnost v oblasti
výchovno-vzdelávacej, začali vznikat
nové formy popularizácie astronómie
s postupným zavádzaním modernej audiovizuálnej techniky. V dobrej spolupráci so školami spracovávali odborní
pracovníci hvezdárne rózne diafónové
programy, ktoré korešpondovali s učebnými osnovami jednotlivých ročníkov
základných a strednýchskól. Prudko
stúpala návštevnosf, výrazne narastal
záujem mládeže pracovat v astronomických krúžkoch a aktívnejšie sa venovat astronómii.
Týmto koncepčným prístupom k metodickej práci v našej organizácii sa
podarilo vo Vsl. kraji vytvorit širokú
základňu spolupracovníkov a záujemcov o astronómiu a priaznivo ovplyvnit
rozvoj amatérskeho astronomického

hvezdárne postupne vznikli OLH Svid•
ník, OLH Michalovce, astronomický ka•
binet v Medzeve, v Levoči. Súčasne s~
realizovala výstavba nového planetárii
v Prešove, ktoré bob o v októbri 198
uvedené do prevádzky. V 7. páfročnic
začala aj výstavba malého planetárk
pri Dome pionierov a mládeže v Košiciach. Značne sa zlepšili materiálno-technické podmienky OLH v Rožňave
a v Michalovciach. V r. 1987 vznikl:
dalšie astronomické kabinety: v Barde
jove, Vranove, Poprade a Okresná hvezdáreň v Trebišove. V roku 1988 vzniko:
astronomický kabinet v Starej L'ubov
ni. Takto sa vo Vsl, kraji vytvoril~
rovnorodá sjet, ked v každom okrese
máme aspoň jedno astronomické zariadenie.
Od otvorenia planetária pri Krajske;
hvezdárne v Prešove sa výrazne rozšírila róznorodost tonem kultúrno-výchovnej činnosti. Menší je už záujerr
o prednášky, zvýšil sa záujem o programy, ktorých súčasfou je moderná audiovizuálna technika a videotechnika
V rámci spolupráce s dalšími špecializovanými kultúrno-osvetovými zariadeniami vznikajú kombinované podujatia
ktoré sa tešia zo strany verejnosti vetkej pozornosti. Od začatia činnosti planetária návštevnosi na našich podujatiach stále stúpa. Mesačne sa pohybuje
Od 3000 do 6000 osób. Za poslednýc1
20 rokov pracovníci našej hvezdárne
uskutočnili a zabezpečili 13 050 podujatí, ktoré navštívilo 611 113 občanov.
Odborná činnost našej hvezdárne hola za uplynulé obdobie orientovaná na
slnečný výskum. Ako koordinačné centrum pne pozorovateIov slnečnej fotosféry na Slovensku sme usmerňovali a
metodicky pomáhali pri tejto činnosti,
Jednotlivé pozorovania sa spracovávajú a každoročne publikujú vo forme
bulletinu. Najstaršie pozorovanie a za-

kreslenie slnečnej fotosféry má naša
hvezdáreň z 10. 1. 1941, kedy sa tejto
činnosti venoval ešte dr. Duchoň na
svojej súkromnej hvezdárni. Formy pozorovania slnečnej aktivity sa však odvtedy rozšírili o fotografovanie aktívnych oblastí a protuberancií. Za uplynulé obdobie máme archivovaných už
cez 7500 kresieb slnečnej fotosféry a
2171 platní so zábermi slnečného disku. Od r. 1978 prispievame do programu Fotosferex.
Ďalšími oblastami v odborno-pozorovateIskej činnosti sú pozorovania meteorov (od r. 1960), premenných hviezd
(od r. 1975) a zákrytov hviezd Mesiacom (od r. 1982). Celkovo sa v našom
meteorickom archíve nachádza cez
136 tisíc vizuálnych pozorovaní a okolo
64 tisíc zákresov dráh meteorov. U premenných hviezd máme archivovaných
asi 450 sérií pozorovaní a doposial sme
zaznamenali zhruba 30 zákrytov. Fri
návrate Halleyovej kométy sme sa ako
jedna z pozorovacích stanic medzinárodnej siete úspešne zapojili do medzinárodného programu IHW. Od roku
1985 sme sa napojili aj na sjet meteorologických stanic Hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Fri odborných pozorovaniach velmi aktívne pra-

Hlohovec
Už po krátkom čase, po dvoch rokoch,
dočkali sa 29. novembra 1958 členovia
Astronomického krúžku pri ZK ROH
Slovakofarma v Hlohovci krásnej odmeny za svoju prácu. Riaditel Slovakofarmy s. J. Gajdoš slávnostne odovzdal
dr. E. Cseremu, vedúcemu astronomického krúžku a súčasne predsedovi ZK,
kYúče od prestavby a prístavby závodného klubu — hvezdárne pri Slovakofarme. Štvrtá Iudová hvezdáreň na
Slovensku (popri prešovskej, humeňanskej a levickej) sa hned od začiatku
zaradila medzi popredné amatérske
zariadenia svojho druhu u nás.
V novej kupole s priemerom 575 centimetrov, dvojstrannou štrbinou a
elektrickým pohonom inštaloval F. Kozelský deň pred otvorením dalekohlad
a montáž s elektrickým pohonom, ktoré pre Hlohovčanov sám vyrobil. Zrkadlo pre „Newtona" vybrúsil Ing.

2U JUBILEU ŽELE REDAKCIA KOZMOS
cujú členovia astronomických krúžkov
— stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí
výsledky pozorovaní viackrát spracovali
aj v rámci SOČ a ŠVOČ.
Dnešní pracovníci Krajskej hvezdárne a planetária v Prešove svojou prácou pokračujú v štafete, ktorú pred 40
rolemi začali zanietení amatéri. Astronomické hnutie, ktoré v Prešove vzniklo, sa za tieto roky rozrástlo do celého
kraja, ale čo je hlavné, získalo pre
astronómiu široký okruh verejnosti a
najma mládeže. Aj za to patrí prešovským astronómom uznanie.
ŠTEFANIA LENZOVA

Vybudovanie a otvorenie krásnej budovy hvezdárne a planetária v októbri
1984 patrilo medzi najviičšie úspechy
astronómie na východnom Slovensku.

A takto vyzerala kupola štvrtej hvezdárne na Slovensku, kupola hvezdárne
ZK ROH pri Slovakofarme v Hlohovci,
krátko po otvcrení.
Gajdušek, malo priemer 310 mm a ohniskovú vzdialenosi 1500 mm. Nový
prístroj doplňal hladáčik — refraktor
s priemerom šošovky 100 mm. Stojan
pod dalekohlad, ako aj samotnú kupolu, zhotovili pracovníci zámočníckej
dielne Slovakofarmy.
Správa o založení a otvorení hvezdárne v Hlohovci sa rýchlo rozniesla
po celom Slovensku — ved takáto udalost hola v tom čase ešte vzácnostou.
Začalo obdobie exkurzií a návštev.
Medzi prvými sem zavítal generálny
konzul ZSSR a slavisti z celého sveta,
ktorí práve mali zjazd v Prahe. Návštevy pokračovali aj v novom roků
a na hvezdárni sa r. 1959 uskutečnili
aj prvé celoslovenské podujatia — školenie vedúcich astronomických krúžkov, aktív kultúrnych pracovníkov
ROH, aktív vedúcich AK pri ZK ROH
a dalšie akcie. Rok 1959 zakončil prvý
priamy prenos vtedy ešte mladej Slovenskej televízie. Večerné vysielanie zo
ZK Slovakofarmy a z hvezdárne trvalo
celú hodinu a prenášali sa v ňom ukážky zo života klubu a z práce hvezdárne. Najkrajšie však bole snímanie
hviezdnej oblohy, zábery z kupoly boli
prekrásne. Toto podujatie prinieslo
hvezdárni a klubu velkú popularitu,
urobilo však dobré meno aj celej amatérskej astronómii na Slovensku.
RNDr. Elemír Csere

Výrobu a montáž
kupoly s priemerom vyše 5,5 metra
si vzali na starost
zámečníci Slovakofarmy.
Medzi
najzložitejšie úlohy patrilo samozrejme presné osadenie a konštrukcia segmentov, na
kterých sa kupola
hlohoveckej hvezdárne mala ptáčat.
Autentické snímky
sú z roku 1958.
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Už do konca tohto roka má byt
kompletne hotový dalekohPad NTT
(New Technology Telescope) — prvý
dalekohPad, ktorý bude využívat
princíp tzv, aktívnej optiky (pozni
Kozmos 1/1987). Kvalitou obrazu má
NTT predstihnút všetky doterajšie
astronomické dalekohTady a stane sa
najváčším dalekohfadom Európskeho
južného observatória na La Silla
v Chile, kde sa sústreduje najlepšia
astronomická technika krajin západnej Európy.
Hodi určite nie je jednoduché koordinoval a časovo zladit celý rad
neštandardných prác, ktoré prebiehajú na viacerých miestach sveta
súčasne, náročný projekt sa včas
dostal do záverečnej etapy. Kým
v Európe vyrábali ocelové konštrukcie a obvodové panely pne budovu,
kde bude nový dalekohPad umiestnený, medzitým už v Chile- na La
Slila dokončili inžinierske siete a základy novej stavby. To boto vo februári 1988. O pat mesiacov už bola
budova hotová. A nielen to. Vo vnútri nej už dva mesiace predtým začala montáž mechanických častí dal~kohPadu, ktoré 31. mája po 1-mesačnej plavbe cez Tichý oceán vyložili v chilskom prístave Valparaiso
a už o tni dalšie dni dopravili na
vrchol La Slila. Montáž a výsledná
kompletizácia celého prístroja si vyžiada 7 mesiacov.
Naša posledná snímka nás zavedie
do dielne Zeiss v Oberkochene (NSR),
kde sa 8. júla robili funkčné skúšky
aktívnej optiky. Hlavné zrkadlo spočíva na 75 ocelových podperách, ktorých nastavením sa priebežne koriguje jeho tvar. Plocha zrkadla je
nastavená do ideálneho tvaru vtedy,
ked sa do ohniska odrazí čím viac
svetla a ked výsledný obraz hviezdy
nie je rozmazaný, ale sústredený
na čím menšej plóške. V zadaní,
ktoré dostal výrobca, konkrétne bola
požiadavka, aby optický systém „dopravil" do Nasmythovho ohniska
80 O o svetla sústredeného hlavným
zrkadlom a aby výsledný obraz bodového zdroja v ohnisku nemal pniemer väčší než 0,4 oblúkovej sekundy.
Skúšky ukázali, že hladká plocha
hlavného zrkadla odráža požadované
množstvo svetla, pričom možno dosiahnut presnost zobrazenia 0,3". Navyše, ak sa bude priebežne počítačom
optimalizovat tvar všetkých optických plóch, výsledný obraz hviezdy
v ohnisku bude mat iba 0,125".
Podia spřavodajstva ESO
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Aktívna optika úspešne
V tejto netradičnej
otáčavej budove bude
umiestnený dalekohPad
NTT, ktorý — zatial
bez optiky a elektroniky — vidíme v dielni
v Brescii, kde sa vyrábali všetky jeho mechanické časti. Medzitým sa tento kolos prepravoval cez oceán, takže ho boto
treba demontovat a uložit do debien.
Hlavně zrkadlo nového dalekohiadu
má priemer 3,58 m, teda iba o 1 cm
viac než má doteraz najv5čší dalekohPad na ESO. Už na pohlad je
vidno, aký hladký je jeho povrch.
NajvSčšie nerovnosti nepresahiijú
25 milióntin milimetra. Brúsenie
a leštenie optiky u Zeissa v Oberkochene (NSR) trvalo vyše dvoch
rokov, od júna 1986, ked firma
Schott dodala do Zeissa zerodurový
neobvykle tenký kotúč (pomer priemeru k hrúbke je až 15:1).
Fotografie: ESO

Napište o svojom d'alekohl'ade!
Približne v čase, ked na observatóriu ESO na La Silla
v Chile začali testovat prototyp 15-metrovej kupoly
pre jednotlivé teleskopy dalekohladu VLT, prišiel nám
do redakcie príspevok Ing. Ladislava Ficu z Nitry,
ktorý si vo svojej záhrade postavil kupolu prakticky
zhodnú s projektami ESO, ibaže 15-krát zmenšenú.
Konštruktéri Európskeho južného observatória hladali
riešenie, ako zakryt každý zo štyroch osemmetrových
obrov, ktoré budú spoločne tvorit prístroj s ekvivalentným priemerom 16 metrov, po zásluhe nazvaný VLT —
Very Large Telescope (Velmi velký dalekohlad — pozni
Kozmos Č. 1/87, str. 10). Postupne zavrhli všetky tradičné
riešenia kupól a nakoniec oprášili konštrukciu, ktorú ste
istotne už videli kdesi na parkovisku ako plátenú prenosnú garáž. Myšlienka sa ukázala ako reálna a nás
teší, že si tak rýchlo našla uplatnenie aj medzi našimi
amatérmi. Pohotového konštruktéra už poznáme z humorne ladeného seriálu snímok „Zrod ďalekohIadu",
ktorý sme uverejnili v Kozmose číslo 3/88 na predposlednej strane obálky. Dnes sa s nami podelí o skúsenosti
získané pri budovaní svojej zaujímavej hvezdárničky.
Postavit kupolu a vybavit ju dobrými prístrojmi však
už tak zábavné nie je a vyžaduje si to veta umu i trpezlivosti.

VLT u záhrade

Moja hvezdárnička stojí v záhrade za domom, hoci výhlad na
horizont je dost obmedzený okolitými stavbami. Betónový základ
má rozmery 2,5 X2,5 m. Výmurovka z tehly murovanej na
„kant" je vysoká 100 cm, má priemer 2 m, vnútri je omietnutá,
vonkajšie obloženie je z odpadových feal prvkov pripevnených

plechovou páskou a samotným rámom kupoly. Prístup k dalekohladu je trochu nezvyčajný, ale
riešenie pomocou ocelových schodov cez kupolu bobo tým najjednoduchším.
Otváranie kupoly je tiež netradičné, zdalo sa mi však jednoduchšie ako otáčavá konštrukcia
tradičných hvezdární. Do oka mi

Skúste si porovnat dye kupoly.
Hornú si postavil Ing. L. Fico
z Nitry a inšpiráciou mu bola
práve kupola na spodnom obrázku, ktorá je prototypom pre dalekohPad VLT. Postavili ju na observatóriu ESO na La Silla, má
priemer 15 metrov a budú ju testovat tak, aby výsledná verzia
dobre chránila jednotlivé 8-metrové dalekohPady pred vetrom a
vplyvmi počasia.
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padol systém krytia ďalekohladu q
VLT na La Silla v Chile a poslúžil ako vzor. Ocelová konštrukcia
pozostáva zo skrúženej trubky a
pásoviny. Výška kupoly je 1 m.
Plášf rámu tvorí umelá plachtovina, zošívaná pomocou šablóny
na šijacom stroji. Spoje som prelepoval lepidlom a zažehlil žehličkou. Spoj je tak tesnejší a navyše vodotesný. Uzamykanie som
vyriešil pomocou valčekového
zámku, vsadeného do nosného
rebra kupoly. Po úpinom otvorení kupoly je nad hlavou maximálna volnosf, odpadá krčenie sa pri
krajoch.
Pilier je z azbestocementovej
rúry, zaliatej betónom do základu. Skutočne nahradzuje doteraz
prenosné Tahké stojany. Výška
piliera je 1 m a tiež je obložený
„feal" plášfom. Montáž som zvolil
paralaktickú, vidlicovú, s jemnými pohybmi v deklinácii aj v rektascenzii. Pohyb mám však obmedzený len na 20° úseky, potom
závitníky prevíjam naspáf. Je to
nepraktické, ale vychádzal som
z materiálových možností, ktoré
sú pre začínajúceho astronóma-amatéra minimálne.
Na montáži mám dva ďalekohTady, oba refraktory. Objektivy
Zeiss AS 63/840 a EPIJUNKTAR
96/400 doplňajú okuláre Zeis a
Meopta
róznych
ohniskových
vzdialeností. Zaostrovanie je závitové, kombinované s fotografickým zaostrovacím zariadením typu Meosix. HTadáčik 4 X 30 má
osvetlený kríž, intenzita jeho jasu
je regulovatelná. Póvodne som na
montáži mal tni refraktory, ten
posledný bol však po dokončení
nepoužitelný, nakoTko kúpená optika mi došla neskór a bola chybná. Na novú optiku si budem musief počkaf. Celková váha áj
s montážou je cca 25 kg.
Ďalekohlady používav na sledovanie planét a hlavne Mesiaca,
ktorý je vďačným objektom na
pozorovanie.
A výhrady do budúcnosti? Rád
by som vlastnil nějaký binar na
sledovanie hmlovín a jasných objektov oblohy, niečo podobné ako
zostrojil pán Vnučko z Jílového
u Děčína: Jeho astrobinar je pre
mňa vzorom a dúfam, že sa mi
tento sen raz napiní.
Ing. Ladislav Fico
Pod Katrušou 15
949 05 Nitra
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Anlatéľska astľoflúnhia
ta okrÚhlylH stoloni
Z DISKUSIE
Na celoslovenskej konferencii
o amatérskej astronómii najviac
času zaberala diskusia. Nielen
v kuloároch, ale aj za rečníckym
pultom. Okrem príspevkov privopred,
pravených starostlivo
v ktorých zástupcovia jednotlivých
hvezdární zhrnuli dosiahnuté výsledky svojich pracovísk, upozornila diskusia aj na problémy,
s ktorými zápasia.
Medzi typické problémy takmer
všetkých hvezdární patria fažkosti
s nákupom nových zariadení pre
audiovizuálnu techniku, videotechniku i výpočtovú techniku. Mnohé
zariadenia si hvezdárne móžu zakúpif len ak majú výnimku Ministerstva obchodu SSR. Preto sa
jednotlivé hvezdárne obracajú na
svoje nadriadené organizácie so
žiadosfami, urgenciami a zdóvodňovaním
svojich
požiadaviek.
„Myslím, že požiadavky hvezdární
na prístrojovú techniku by sa mali
posudzovat centrálne,,, povedal
dr. Ján Božík, riaditel Okresnej
hvezdárne v Michalovciach, „tým
istým spósobom, ako sa to praktizuje v školstve. Keby každá škola
musela osobitne zdóvodňovaf svo-

je nároky na určité technické vybavenie, považovalo by sa to za
úpine neúnosné. O tom sa predsa
rozhodne centrálne. Prečo takýto
systém neuplatňovat aj na hvezdárňach? V prípade zariadení vyrábaných u nás mohol by sa zaviesf systém dodávok priamo od
výrobcov. Velké problémy sú aj
s dodávkami ďalekohladov, optiky, kupól a planetárií, ktoré dovážame z Zeissu prostredníctvom
Technomatu", pokračoval dr. Božík. „Na individuálne objednávky
výrobca obyčajne odpovedá, že
jeden prístroj nemóže dodat, nakolko jeho výroba by bola efektívna len vo váčších sériách. Preto
sa nazdávam, že by veci pomohlo,
keby požiadavky všetkých hvezdární koordinovalo a centrálne
vybavovalo Slovenské ústredie
amatérskej astronómie v Hurbanove — až po uzatvorenie hospod,árskej zmluvy. Ušetrilo by sa aj
množstvo prostriedkov i času.
Návrh dr. Božíka podporil J.
Szobi, pracovník Okresnej hvezdárne v Leviciach i riaditeIka
Krajskej hvezdárne a planetária
v Prešove Štefánia Lenzová. „Myš-

Predseda SAS pri SAV RNDr. Pavel
PaYuš, CSc., pri rozhovore s Milanom
Antalom, pracovníkom SUAA (vpravo).
Foto: R. Piffl

*

*

*

lenky prestavby sa týkajú aj nás
a sú oblasti, kde by sa mohli
velmi rýchlo aplikovat", povedala.
„Ak každý hrabe len na vlastnom
piesočku, mrhá sa silami, plýtva
sa intelektom", dodala a poukázala
na to, že nielen v oblasti nákupu
technických zariadení, ale aj
v edičnej činnosti mall by hvezdárne postupovat koordinovane,
pri vzájomnej deTbe práce. Takmer každá hvezdáreň vydáva rózne metodické materiály pre potreby
svojich
astronomických
krúžkov a dochádza k zbytočnej
duplicite. Nebolo by efektívnejšie
vydávat literatúru pre krúžky
centrálne pre celé Slovensko?
Vo Východoslovenskom kraji spracuje každá hvezdáreň jednu tému
a materiály sa potom vydávajú
spoločne. Takto sa pripravuje nielen literatúra pre krúžky (ktorých
je v kraji momentálne 460), ale
aj audiovizuálne programy. O čo
efektívnejšie by však boto vydávanie týchto pomócok v trojnásobne váčšom náklade pre všetky
kraje Slovenska!
Je nesporné, že v amatérskej
astronómii na Slovensku je na tom
najlepšie Východoslovenský kraj.
Počtom pracovníkov, počtom nových zariadení, ale najmá dynamikou, aká tu charakterizuje rozvoj astronómie. Prešov, ktorý sa
pýši najstaršími tradíciami Tudovej astronómie a v súčasnosti aj
najkrajším planetáriom Slovenska,
je v tomto kraji centrom amatérskej astronómie. RiaditeTka prešovskej hvezdárne s planetária Š.
Lenzová o dalšom rozvoji astronomických zariadení v kraji povedala :

ná hvezdáreň v Rožňave si plánuje
zveYadit svoju prístrojovú základňu a vybudovat novú astronómickú kupolu. Dúfam, že sa nám
podarí uskutočnit všetky tieto
lmery."
*

*

*

„Od minulej konferencie sa nám
podarilo vybudovat okresné hvezdárne vo Svidníku a v Michalcvciach, zriadif okresné astronomické kabinety vo Vranove, v Levoči
a v Bardejove. Od tohto roku je
zriadená Okresná hvezdáreň v Trebišove, začali pracovat astronomické kabinety v Starej L'ubovni
a v Poprade. Okresný astronomický kabinet v Medzeve dostane od
januára budúceho roku štatút
hvezdárne s pósobnostou Košice-vidiek. V Košiciach sa onedlho
ukončí výstavba planetária pri
Dome pionierov a mládeže, takže
v tomto meste budeme mat už
dye planetáriá. Plánujeme dostavbu malého 10-metrového planetária v Michalovciach, rekonštrukciu a prístavbu malej pozorovateTne a planetária v Humennom. Perspektívne rátame s výstavbou planetária v Moldave. Na budúci rok
začíname v druhom polroku s rekonštrukciou pamiatkového objektu v Levoči, v ktorom bude
pracovat okresná hvezdáreň. Pre
hvezdáreň vo Svidníku rekonštruujeme budovu v Roztokoch. Okres-

„Zariadenia, ktoré slúžia astronómii, patria medzi najviac využívané kultúrne stánky", povedal
predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr.
Pavel PaTuš a uviedol, že pražské
planetárium pracuje denne v priemere 18 hodín. „Treba si uvedomit velký význam astronómie vo
výchov-no-vzdelávacom procese",
povedal a vyslovil poYutovanie
nad tým, že v Bratislave, sídle
vá.čšiny slovenských vysokých
škál, stále ešte nie je hvezdáreň.
Tak sa dostala na pretras otázka,
prečo vlastne naše hlavné mesto
nemá hvezdáreň a ako to čo najrýchlejšie napravit. V debate, ktorá sa pretiahla až do večera, vyskytli sa rózne názory. Niektorí
tvrdili, že Bratislavčania chceli

Pri
príležitosti
konania IV. celoslovenskej konferencie o amatérskej astronómii udelilo
Slovenské
ústredie amatérskej astronómie v
Hurbanove „Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj amatérskej astronómie na Slovensku"
organizátýmto
ciám a jednotlivcom :
Slovenskému
zväzu astronómov
amatérovi, Slovenskej astronomickej
pri
spoločnosti
SAV, Astronomickému ústavu SAV
v Tatranskej LomKrajskej
nici,
hvezdárni v BanBystrici,
skej
Krajskej hvezdárHlohovci,
ni
v
Krajskej hvezdárni v Prešove, Okresnej hvezdárni
v Leviciach, Okresnej hvezdárni
v Michalovciach,
Okresnej hvezdárni v Rimavskej
Sobote, Okresnej hvezdárni v Rožňave, Okresnej hvezdárni v Žiline,
Okresnému astronomickému kabinetu v Galante, Okresnému astronomickému kabinetu v Nitre, Okresnému astronomickému kabinetu v Partizánskom, Okresnému domu pionierov a mládeže v Liptovskom Mikuláši, Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove, Mánii Bačovej,
RNDr. Jánovi Božíkovi, RNDr. Elemírovi Csere, Jánovi Fabríciovi, Michalovi HavriPákovi, RNDr. Pavlovi Hazuchovi, Ladislavovi Košinárovi,
Ing. Gustávovi Skřivánkovi, Lubomíre Šeševičkovej, Eve Šrámkovej,
Vojtechovi Šuškovi, Eugenovi Titkovi a Jozefovi Závodskému.
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Dva skutočne zriedkavé úkazy, navyše v rozpätí dvoch týždňov, sme mohli
pozorovat začiatkom apríla. Na rande s Plejádami sa vtedy dostavila
Venuša i Mesiac a keďže počasie žičilo, móžeme teraz obdivovat zábery,
ktoré rozhodne nie sú fotomontážou. Venuša putovala okolo Plejád ako
prvá a trvalo jej to zhruba štyri dni — dost dlho nato, aby sa ju pritom
podarilo pristihnút. Vyšlo to Svetozárovi Štefečkovi v Sobotišti, ktorý
3. apríla exponoval oba objekty v ohnisku refraktora 70/700. Dvojminútová
expozícia na film Scotch 3M, nevyhnutná pre zachytenie Plejád, spósobila,
že jasné svetlo Venuše vytvorilo na obrázku reflex. O dva týždne prefrčal
okolo Plejád Mesiac a trvalo mu to len pár hodín. Pohotový objektív 4,5/300
Jána Fabrícia z Handlovej 2 minúty sústredoval svetlo objektov na film
Fomachrom D20. Dnes móžeme preto uvidiet aj Plejády až do 8m, aj popolavý svit Mesiaca. A že na obrázku vidíme Plejády ako čiarky, a nic ako
bodky? To preto, lebo objektív musel byt celý čas vedený za Mesiacom.
Snímku sme už uverejnili v čiernobielom vydaní v Kozmose Č. 5/88 na
sťQane 165.

Odfotografovat Mesiac necelých 31
hodín po nove sa podarí nanajvýš
raz do roka. Takýto kúsok sa vydaril
Svetozárovi Štefečkovi na pozorovaterni v Sobotišti 17. apríla 1988
o 19h41m SEČ. Exponoval 10 sekúnd
cez refraktor 70/700 na film Scotch
3M s citlivosfou 100 ASA (21 DIN).

*

*

touto osvedčenou cestou nemala
uberat aj Bratislava? Napokon je
to spósob, aký sa osvedčil nielen
pri výstavbe hvezdární, ale aj
pri budovaní mých velkých diel
— či už je to pražské metro alebo
nové národné divadlo v Bratislave.
Návrh zriadiť v Bratislave
hvezdáreň dostal sa aj do záverov
konferencie, čo iste poteší všetkých priaznivcov astronómie u nás.
*

mať hvezdáreň príliš honosnú, a
práve preto nemajú žiadnu. Keby
vraj boli skromnejší a budovali
hvezdáreň postupne, za tie roky
mohli už postavit priam hviezdne
mestečko. Podia inej verzie plány
na vybudovanie bratislavskej hvezdárne zmarila nesvornost. Jedni
chceli mať hvezdáreň daleko od
mesta, kde by boli dobré podmienky aj na odborné pozorovania, druhí zas presadzovali hvezdáreň v centre melta, aby ju obyvatelia mali blízko — a tieto spory
sa vliekli tak dlho a boli tak únavné, že sa nakoniec nestavalo vóbec.
Znechutenie a rozčarovanie, aké
potom zavládlo, pretrvávalo celé
roky, ba desaťročia. Nečudo, že
všetky ďalšie pokusy vybudovat
hvezdáreň v Bratislave (a boto
ich niekoTko) narážali na nechuť
a nepochopenie.
Lenže toto všetko patrí už minulosti. Dnes stojí otázka ináč:
čo treba urobit v prospech vybudovania bratislavskej hvezdárne?
Čím začat? Diskutujúci sa napokon zhodli na tom, že ak sa má
v Bratislave hvezdáreň vybudovat, treba ju najprv zriadiť. To
znamená, že treba vytvoriť inštitúciu s niekoTkými pracovníkmi,
ktorí budú mať právomoc, povinnost i kvalifikáciu na to, aby zabezpečovali výstavbu hvezdárne.
Takto postupujú vo Východoslovenskom kraji, kde ako jediní na
Slovensku dosiahli, že majú v každom okrese aspoň jedno astronomické zariadenie. Prečo by sa teda

V Michalovciach je jedna z našich najmladších hvezdární. Ked
pred šiestimi rokmi, r. 1982 začínala, mala dvoch zamestnancov.
Dnes ich má 11. Keď však o počte
pracovníkov hvezdárne v Michalovciach hovorí jej riaditeT dr.
Božík, vždy povie „iba jedenásť",
lebo perspektívne by počet pracovníkov mal stúpnuť na 14.

Závery
zo IV. celoslovenskej
konferencie o amatérskej
astronómii na Slovensku
IV. celoslovenskú konferenciu
o súčasnom stave a perspektívach
dalšieho rozvoja hvezdární amatérskej astronómie na Slovensku
uskutočnilo z poverenia MK SSR
Slovenské ústredie amatérskej astronómie v dňoch 21.-22. 6. 1988
v Hurbanove. Konferencie sa zúčastnili pracovníci a zástupcovia
astronomických zariadení na Slovensku, zástupcovia SZAA, zástupcovia SAS pri SAV, MFF UK
a nadriadených straníckych a štátnych orgánov. Na záver konferencie prijali účastníci jednomyselne tieto závery:
1. Konštatovali, že IV. celoslovenská konferencia o amatérskej
astronómii svojim obsahom, politickou aktuálnostou a náročnostou spinila svoj ciel, prerokovala
dosiahnuté výsledky činnosti hvezdární za uplynulé obclobie, poskytla vzájomnú informáciu o nových poznatkoch a postupoch,
ktoré kvalitatívne ovplyvňujú ich
funkciu a poslanie a formulovala
základné podmienky, ktoré smerujú k uplatňovaniu týchto záverov v praxi. V súlade so závermi
XVII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS,
venovala hlavnú pozornost otázkam svetonázorovej výchovy socialistického človeka v komplexe
pósobenia všetkých foriem a metód práce, ktorými túto činnost
astronomických zariadení v oblasti amatérskej astronómie na
Slovensku uskutočňujú.
2. Základnú ideovú koncepciu
a záváznú smernicu pre všetk,y
orgány a inštitúcie vrátane hvezdární, ako špecializovaných kultúrno-výchovných a vzdelávacích
zariadení tvoria hlavné úlohy kultúrno-výchovnej činnosti na roky
1986-90, ako aj programové a
prognostické materiály, osobitne
v oblasti mimoškolských kultúrno-rekreatívnych aktivít rozpracovaných tiež v programe rozvoja amatérskej astronómie na
Slovensku do roku 1990.
3. Vystúpenia pracovníkov astronomických zariadení, SZAA a
SAS pri SAV prispeli mnohými
podnetmi k úspešnému priebehu
rokovania konferencie, osobitne
ocenili pozitívny vývoj a dosiahnuté výsledky v rozvoji amatérskej astronómie na Slovensku, ale
poukázali aj na riešenie problémových oblastí, ako aj na možnosti lepšej koordinácie ich spolupráce pri zabezpečovaní tilavných
úloh amatérskej astronómie v SSR.
Na základe myšlienok hlavného

Úprimne sa tešíme z úspechov
astronómie na východnom Slovensku. Ved' samotný fakt, že v okrese Michalovce pracuje v 46 astronomických krúžkoch vyše 780 žiakov, hovorí o význame, aký má
tunajšia hvezdáreň pre nastupujúcu generáciu. Orientuje mladých
Tudí na prírodné vedy, mnohým
sprostredkuje aj prvé stretnutia
s výpočtovou technikou, ktorá sa
v krúžkoch pri hvezdárňach teší
stále váčšiemu záujmu. Povedzte,
nie je smutné, že rovnaké možnosti ako deti v Michalovciach
nemajú aj bratislavské deti? Nedá
mi, opál musím porovnávat. Hoci
má Bratislava ako hlavné mesto
SSR štatút samostatného kraja,
v astronómii je daleko za možnosfami, aké má okresně mesto Michalovce. V Bratislave už celých
30 rokov máme namiesto hvezdárne iba Astronomický úsek PKO,
ktorý má dodnes iba tni systemizované pracovné miesta . . .
Načo rozvádzaf Balej tieto chronicky známe fakty? Lepšie je uvedomif si, že ak by sa v Bratislave
v krátkom čase zriadila hvezdáreň,
zamestnanci novej organizácie by
mali množstvo práce nielen so zabezpečovaním výstavby hvezdárne
a planetária, ale aj s popularizáciou astronómie vo verejnosti a na
školách. Nová organizácia by teda
nemala mať ani počtom zamestnancov menej možností než hvezdáreň v jednom z okrasných miest
Východoslovenského kraja.
TATIANA FABINI

s

Tento záber Mesiaca získal Roman
Piffl deň po prvej štvrti, 24. mája
1988 o 20h16m SEČ na pozorovateIni
BEZ v Bratislave. Exponované v ohnisku dalekohTadu Cassegrain 200/
/3060 1/30 sekundy na film Scotch
3M.

referátu i v zmysle programu rozvoja amatérskej astronómie na
Slovensku do roku 1990 schváleného Kolégiom ministra kultúry
SSR v máji 1988 i diskusných vystúpení sa odporúča:
a) Ďalší rozvoj amatérskej astronómie sa bude orientovat v nasledujúcom období predovšetkým
na zvýšenie a zefektívnenie podielu amatérskej astronómie pri
utváraní a prehlbovaní vedeckého svetového názoru občanov,
opierajúceho sa o materialistické
chápanie podstaty sveta a vesmíru. Na výraznejšie využívanie
aktivít amatérskej astronómie pri
získavaní a rozvíjaní technických
zručností a návykov, na rozširovanie pomoci školám a školským
zariadeniam pri názornej výučbe
astronómie a príbuzných odborných predmetov, na racionálnejšie uspósobenie účasti pracovísk
amatérskej astronómie pri pinení
vedecko-pozorovatelských a výskurnných úloh.
b) Na úrovni NV rozpracovat
program rozvoja amatérskej astronómie do roku 1990 ná území
vlastnej pósobnosti.
c) Prerokovaf program rozvoja
amatérskej astronómie do roku
1990 s orgánom SZAA a vypracovat plán opatrení na jeho realizáciu v podmienkach zvázu.
d) Prehodnotit na úrovni SÚAA
systém a delbu práce odborno-metodickej starostlivosti v astronomických zariadeniach a ostatných pracovísk amatérskej astronómie.
e) Obnovit činnost Edičnej rady
pri SÚAA a vypracovat návrh
dlhodobého celoslovenského plánu
edičnej činnosti astronomických
zariadení na Slovensku a koordinovat ich činnost v ročných intervaloch.
f) V zmysle odporúčaní SUTI
vykonat opatrenia na dalšie zlepšenie úrovne odborného časopisu
Kozmos, s osobitným zretelom na
skvalitnenie činnosti jeho redakčnej rady.
g) Dobudovat pri SÚAA Ústrednú mechanicko-optickú dielňu
pre konštrukciu malých astronomických dalekohladov a astronomických pomócok a poskytovat
menšie servisné služby pre všecky astronomické zariadenia na
Slovensku.
h) Zriadit v Bratislave samostatné mestské astronomické zariadenie riadené NV mesta Bratislavy, ktoré by organizačne pripravilo a následne realizovalo výstavbu hvezdárne a planetária
v Bratislave.
i) Vytvárat podmienky pre širšiu aktivizáciu SZAA a v spolupráci so SAS pri SAV a SÚAA
aj pre širšiu spoluprácu týchto organizácií s článkami jej organizačno-inštitucionálnej siete a ostatnými kultúrnymi zariadeniami.
V Hurbanove, dňa 22. 6. 1988
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Skupina slnečných škvřn viditelná
volným okom, napríklad cez tmavý
filter, objavila sa v slnečnej fotosfére koncom júna. Niektorí pozorovatelia ju videu dokonca ako dvojicu tmavých bodov tesne vedla seba.
Pátnástcentimetrový refraktor brnenskej hvezdárne, vybavený helioskopickým okulárom (zv5čšenie 75-krát),
umožnil Jirkovi Duškovi vykreslit
29. júna od 13h24m do 14h46m SEČ
velmi podrobne detailnú štruktúru
skupiny. O tom, že kvalitné kresby
fotosféry sú vernejšie než bežné
snímky fotosféry nás móže presvedčit porovnanie so snímkou skupiny,
ktorú získali 30. júna o 61154m SEČ
na hvezdárni vo Valašskom Meziříčí.
Výnimkou z tohto pravidla sú detailné snímky, ktoré sa získavajú iba
na piatich svetových observatóriách
(v čase špeciálnych medzinárodných
kampaní ° aj u nás). Skupina mala
približnú heliografickú šírku —15°,
heliografická dlžka bola asi 135°.
Skupina zmizla za západným okrajom slnečného kotúča 9. júla. Oblast,
v ktorej sa táto rozsiahla skupina
škvřn objavila, prejavila sa aj niekolkými desiatkami slnečných erupcií. Jednu z tých výraznejších, z 30.
júna, dokumentujú záznamy hvezdárne v Úpici. Prejavila sa okrem
m ého aj náhlym zvýšením intenzity
kozmického šumu na frekvencii
29,5 MHz a spósobila i prechodné
zmeny v stave zemskej ionosféry,
čo ukazuje záznam atmosferík (SEA)
na 27 KHz.
J. Dušek

Sirko u júni
W

SEA 27 kHz
30.VI.1988

Kosmické šumy
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POZORUJT
S NAMI VOLNÝM OKOM
ĎALEKOHL'ADOM
FOTOAPARÁTOM

7,5 oblúkovej sekundy (oproti 13,1"
z 1. 12.). Jasnost sa zmení ešte výraznejšie, z —0,8m na +0,7m. Mars
budeme mócf pozorovat večer v súhvezdí Rýb, kde sa odohrajú aj obe
konjunkcie planéty s Mesiacom —
17. 12, o 17h bude Mars 3,1° južne
Od Mesiaca, 14. 1, o 23h prejde Mesiac 4° severne od planéty.

Všetky časové údaje sú v SEČ
Najdlhšie, ale zrejme i najchladnejšie noci v priebehu decembra a
januára nám umožňujú dosýta sa
vynadívat na nádhernú oblohu. Tentoraz z planét uvidíme asi len Venušu, Mars a Jupiter; zaujímavým
však bude štvrtý tohtoročný zákryt
Plejád Mesiacom, ktorý je poslednou
možnostou získat pekné snímky do
našej súfaže Astrofoto. Ak sa počasie vydarí, istotne sa stane zážitkom aj sledovanie meteorov z roja
Geminíd a Kvadrantíd, ktoré, hoci
nie sú tak populárne ako Perzeidy
či Orionidy, rozhodne sú najváčšími
a najaktívnejšími rojmi, aké móžeme
pozorovat.
PLANĚTY
Merkúr bol 1. 12. v hornej konjunkcii so Slnkom, takže malú nádej
uvidiet ho budeme mat až v januári
— 9. 1. o 3,6h bude v najváčšej
východnej elongácii, 19° od Slnka.
Pretože má velkú južnú deklináciu,
móžeme sa pokúsit nájst ho večer
okolo 16h v súhvezdí Kozorožca asi
5° nad juhozápadným obzorom. Jeho
jasnost bude —0,4m a uhlový priemer
dosiahne 7,0". V čase najváčšej
elongácie, 9. januára o 6,2h prejde
2° južne od Merkúra 34h starý Mesiac, ktorý večer bude svietit vlavo
hore asi 7° od planéty. Do dolnej
konjunkcie so Slnkom sa Merkúr do:stane 25. januára.
Venuša sa pomaly blíži do hornej
konjunkcie so Slnkom, takže ráno
na začiatku občianskeho súmraku je
iba 8° nad juhovýchodným obzorom.
Jasnost planéty sa v priebehu decembra a januára zníži na —3,3m
a uhlový priemer klesne na 10,3".
Dye zaujímavé konjunkcie Venuše
s inými telesami budú žial len na
pokraji videtelnosti. V konjunkcii
s Mesiacom bude planéta 6. 1. o 4,5h.
Mesiac je však 5° južne a 40 hodín
pred novom, takže ho príliš nízko
nad obzorom asi nenájdeme. Za pokus stojí konjunkcia Venuše s Neptúnom 19. 1. o 5,1h, Neptún s jasnostou +7,8m bude v tom čase 1° severn&od Venuše.
Zem bude k Slnku najbližšie v perigeu svojej dráhy, ktoré dosiahne
na Nový rok o 22,9h. Vzdialenost
telies bude v tom čase 147 miliónov
kilometrov. Zimný slnovrat však nastane už o jedenást dní skór, 21. decembra o 16h27,9m, čo je aj astronomickým začiatkom zimy.
Mars síce zvyšuje svoju deklináciu, vidíme ho stále vyššie, od opozície už však uplynuli viac ako dva
mesiace, takže jasnost planéty rýchlo
klesá a zmenšuje sa i jej uhlový
priemer: 30. januára to bude len

20.12. 0 21h a 17. 1. o 1h, v oboch
prípadoch bude Jupiter 6° južne od
Mesiaca.
Saturn, Urán i Neptún sú prakticky nepozorovatelné, pretože koncom
decembra vstupujú do konjunkcie
so Slnkom.
Pluto boto v takejto konjunkcii
4. novembra, takže teraz sa už približuje k Zemi a keáže sa zároveň
blíži aj do perihélia, móžeme sa pokúsit nájst ho ráno v súhvezdí Váh
ako hviezdičku zhruba 14m. Objavif
Pluto sa nám však podarí asi len
prostredníctvom fotografie tej istej
časti oblohy v odstupe 1 mesiaca.
METEORY
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Jednu z prvých tohtoročných kresieb planéty Mars urobil v noci
zo 6. na 7. júla Jirka Dušek z Brna.
Na kresbe pomocou 16-centimetrového refraktora hvezdárne v tJpici
pri zv5čšeni 400-krát rozoznáme južnú polámu čiapočku a rozsiahlu
tmavú oblast Syrtis Major. Na kresbe
je juh hore a západ vfavo. Teraz je
sice planéta už po pOZÍCii, je však
stále potrebné Mars kreslit, podobne
ako Jupitera. Všetky kresby zhromažduje redakcia.
Jupiter uvidíme skoro celú noc,
pretože 23. 11. bol v opozícii so Slnkom. K velmi dobrým podmienkam
na pozorovanie prispieva aj vysoká
deklinácia planéty, ktorá má jasnost
zhruba —2,6m a jej priemer predstavuje na oblohe asi trištvrte oblúkovej minúty. V tomto období je
výhodné zakreslovat detaily na povrchu planéty, možno získat aj pekné
fotografie pomocou dlhoohniskových
objektívov a za pokus stojí aj pozorovanie úkazov štyroch najváčších mesiacov Jupitera. Dye konjunkcie planéty s Mesiacom nastanú

N

V decembri a januári je v činnosti
len málo rojov, tie čo sú však stoja
za to. Geminidy s množstvom jasných meteorov majú maximum 13.12.,
teleskopické meteory tohto roja už
o deň skór. Pretože Mesiac je len
4 dni po nove, jedinou prekážkou
pri pozorovaní bude zrejme len velká
zima. Ursaminoridy sú v maxime činnosti dva dni pred Vianocami a sú
zaujímavé tým, že boli objavené
na observatóriu na Skalnatom Plese
v zime roku 1947. Tento roj však
nie je velmi výdatný, navyše Mesiac
bude v čase maxima v spine. Určite
najaktívnejším pravidelným rojom
sú Kvadrantidy, ktorých ostré maximum pripadá na 4. januára ráno.
Počas niekolkých hodín frekvencia
Kvadrantíd hravo vystúpi nad 100
meteorov za hodinu. Kedže Mesiac
je 5 dní pred novom, jedinou komplikáciou pri pozorovaní bude zrejme
nestále januárové počasie a velká
zima.
ZÁKRYT PLEJÁD MESIACOM
Štvrtý tohtoročný zákryt uvidíme
až koncom roka. Prvé dva zákryty
v januári a v auguste sa privelmi
nevydarili, pretože na váčšine nášho•
územia sa pozorovalo len pomedzi
diery v oblakoch. Výsledky z 27. októbra nie sú lepšie, takže poslednou šancou zostáva zákryt, ktorý
začne 20. decembra večer. Medzi 21h
a 4h ráno, z utorka na stredu, v druhej polovici púte 11-dňového Mesiaca po oblohe, vysoko nad obzorom
budeme móct pozorovat zákryty Plejád neosvetlenou stranou Mesiaca.
Ak sa vydarí ten pravý decembrový

ZÁKRYTY PLEJÁD MESIACOM
pre pozorovateFňu na Vartovke
J = 19°09'18,9"
P = 48°43'05,7"
o
,
SAO
Fáza ', , P
m
20. 12. 1988

Pozn.
IN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20h56m18s
21 21 29
21 23 00
21 46 57
21 51 56
21 55 27
21 56 47
22 00 24
22 27 04
22 31 12
22 36 15
22 38 51

D
D
D
D
D
D
D
D
D
R
D
D

8,1
96°
136 , 5,4
94
4,2
87
5,8
95
6,4
147
7,1
136
3,8
2
5,6
113
6,8
189
3,8
49
8,2
103
7,7

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

117
126
140
159
164
152
155
137
183
155
187
194

Celaeno
Taygeta
Sterope
22 Tau
Maia
18 Tau
Maia
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astronómovia.
dochovaná
Prvá
zmienka o jej existencii však pochádza až z pera perzského učenca
Abu 1-Husaina al-Sufiho (903-986
n.1.). Podia súčasných predstáv leží
M31 vo vzdialenosti asi dva a štvrt
milióna rokov od Slnka.
Je tu však ešte galaxia M33 v susednom Trojuholníku, delikátny objekt viditelný volným okom len na
dokonale tmavej a priezračnej oblohe, ale ani tam nie je tento vzácny
pohTad prístupný každému. PodTa
niektorých autorov je možno ešte
o kúsok ďalej ako M31, takže táto
sotva badatelná hmlistá škvrnka je
pravdepodobne tým najvzdialenejším, čo móže sám človek len s tým,
čím ho obdarila príroda, uvidiet.

.

.

61
•

50

.

.•

O M 34

.

Q M31
.

Alamak
•58

•

39 • .
.

.

•

q
•49
57

x

• NGC 752
48•

55 • .
•

Mirach

:

•

.

O

!.

•

.

64

*

•

40'
52 •
.

•

.

.

Q M33

•

•51
•

V mestách si už človek nádhernú
oblohu nad hlavou nechal vziat a
váčšina Tudí si to ani nevšimla.
Foéziu noci móžeme počúvat váčšinou už len daleko od Tudských príbytkov, no i tak sa občas stane,
že sa bez akýchkoIvek vymožeností
civilizácie ocitneme zoči-voči nočnej
krajine. Bola by škoda, keby sme
túto krásnu chvíIu nevyužili a oblohu si poriadne neprezreli.
Jesennú oblohu s Perzeom a Andromédou krášlia okrem hviezd aj
otvorené hviezdokopy a galaxie, ktoré
uvidíme aj volným okom. Fri pohTade na ne sa prepadáme daleko
do minulosti, kedy sa po Zemi naháňali praveké jaštery a Zem nevedela o tom, že sa raz stane kolískou Tudstva. Len o jednej z týchto
sústav píše starogrécky astronóm
Klaudios Ptolemaios vo svojom katalógu. Jednou z vyše tisícky hviezd
uvedených v spise Almagest je aj
hmlistá na konci ohnutej ruky
(Perzea) ", ktorú dnes poznáme ako
a
dvojitú otvorenú hviezdokopu
h Persei (z tohto súhvezdia je na
našej mapke zakreslená jeho najjasnejšia hviezda Algenib, samotnú
dvojitú hviezdokopu Tahko nájdeme
medzi Perzeom a Kasiopeou). Obe
kopy obsahujú spolu asi 350 hviezd,
ktoré sú oveTa mladšie ako naša
slnečná sústava — vznikli len pred
pár miliónmi rokov.
Medzi Algolom, známou premennou hviezdou, a Alamakom, ktorý
sa vo váčšom dalekohTade ukáže ako
krásna farebná dvojica, leží trochu
zabudnutá otvorená kopa M34. Charles Messier ju zrkadlovým dalekohTadom objavil 25. augusta 1764 a do
svojho zoznamu ju zaradil ako „kopu
malých hviezd". Na rozdiel od
a
h Per je M34 nevhodná pre váčší
dalekohTad. Znesie len trieder a
dokonca už pri 25-násobnom zváčšení Sometu začína byt privelmi
riedka. Jej najjasnejšia hviezda má
síce len 8,6m, necelá stovka hviezd
nad 13m však stačí na to, aby bola
hviezdokopa viditelná aj bez dalekohTadu. Svetlo od nej k nám letí
zo vzdialenosti asi 1400 svetelných
rokov.
Zabudnutá, ale jasná a predovšetkým prekvapujúco velká je ai
hviezdokopa NGC 752 v súhvezdí
Andromédy. Rozprestiera sa na ploche s priemerom dvakrát váčším než
má Mesiac a je preto cpát vhodná
len pre prístroj s velkým zorným
polom. Ak spočítame jasnost všetkých zhruba 70 hviezd kopy, vyjde
nám celková hviezdna velkost 5,7m.
V skutočnosti je na oblohe nápadnejšia — splývajú s ňou pomerne
jasné hviezdy, ktoré k nej fyzikálne
nepatria. NGC 752 patrí svojím vysokým vekom medzi pomerne netypické otvorené kopy. Jej hviezdy
sa totiž rodili v materskej hmlovine
už v čase, kedy pozemské oceány
nepoznali ani trilobitov.

'

NOČNÁ OBLOHA

To sú teda najnápadnejšie hviezdokopy tejto časti oblohy. Ležia od
nás Balej než jednotlivo roztrúsené
hviezdy jesenných súhvezdí, ich
vzdialenosti počítame na tisícky svetelných rokov a predstavujú to posledné, čo móžeme v našej Galaxii
stretnút na ceste do minulosti. Potom
už je len prázdny priestor, kde nie
je nič, čo by stálo za reč. Svetlo,
ktoré je svedkom ešte dávnejších
čias, už prichádza zo susedných galaxií.
Najznámejšia z týchto vzdialených
sústav je určite galaxia M31 v Androméde, pomerne velká, výrazne
pretiahnutá hmlistá škvrna o celkovej jasnosti 4,3m. Je dost nápadná
a istotne ju poznali už starovekí

•

večer, bude to krásny zážitok a prinesie skvelé pozorovanie. Údaje
o zákrytoch jednotlivých hviezd sú
v tabulke, platia pre pozorovateTňu
na Vartovke.
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Na mozaike zloženej z platní fotografického atlasu Skalnaté Pleso vidíme
oblast súhvezdia Trojuholník a jeho okolie. Galaxia M33 v strede záberu
je zrejme najvzdialenejším objektom, ktorý můžeme vidief volným okom.
V pravom hornom rohu je galaxia M31, vlavo hore otvorená hviezdokopa
NGC 752.

Východoslovenská haluška
Tak predsa je to pravda! Ebicykl má už
pat rokov! Ani sa to nechce verit, ved od
nultého ročníka, ktorý sa išiel „v to leto pred
velkým
treskom",
muselo
uplynút
až
13 856 713 492 rokov, kým niekto dostal ten
spásonosný nápad, že postavil dye kolesá za
seba a pospájal ich tyčkami. Potom trvalo
už len 145 rokov, kým si v srdci Európy
osvietené hlavy uvedomili, že od vzniku Almagestu uplynulo už 2000 rokov a že od
hvezdárne k hvezdárni je v Československu
cesty len tolko, že túto vzdialenost zdolá na
bicykli aj málo trénovaný astronóm či jeho
kolega amatér. Koleso dejín sa však zostavit
nedá, a preto sa Ebicykl ako historická nutnost vydal 9. 7. 1984 z Karlových Varov na
svoju pút po našich hvezdárňach.
Za tých piit rokov, ak nerátame opakované
návštevy, navštívil Ebicykl 46 hvezdární a
jeho družina našliapala po cestách i necestách skoro 3300 kilometrov. Jubilejný Ebicykl
zavítal do kraja, kde hustota Ľudových hvezdární kulminuje. A keďže trasa cesty na mape pripomínala ebicyklistickým žalúdkom nezabudnutelný zážitok spred troch rokov, dostal 5. ročník názov „Východoslovenská haluška".
Kde inde ako v Prešove sme mohli začat
naše putovanie? Pohostinná náruč pracovníkov naše] najkrajšej hvezdárne s planetáriom nám hned v úvode dala odpoveď na
otázku, prečo sa astronómii na východe tak
darí. Veď prvá ludová hvezdáreň, najstaršia
na Slovensku, tu vznikla už pred štyridsiatimi rokmi. Odvtedy se v tomto kraji poderilo zriadit hvezdáreň či astronomický kabinet v každom okrese, čo u nás nemá obdobu. A práve Ebicykl bol pre tridsiatich piatich z nás snáď jedinou možnostou, ako
v krátkom čase ósmich dní navštívit nielen
prevažnú váčšinu tuna jších astronomických
zariadení, ale poobdivovat aj krásy tohto,
v mnohom ešte panenského kraja.
Ťažko je opísat dopodrobna naše zaujímané putovanie, počasie, aké nás sprevádzalo,
vrelé prijatie na jednotlivých hvezdárňach,
veselé príhody po ceste — na to by hádam
nestačil ani celý Kozmos. Pokúsim sa preto
ibe telegraficky spomenút to najhlavnejšie
z jubilejného Ebicykla — jeho etapové centrá
— východoslovenské hvezdárne.
O tej prešovskej sa už povedalo i napísalo
neúrekom, musíte ju jednoducho navštívit
a uvidiet na vlastné oči. V Bardejove rozbieha svoju činnost astronomický kabinet,
zriadený v jednej z bášt starobylého opevnenia mesta. Svidnícku hvezdáreň treba hladat na severozápade od mesta, v Roztokách,
kde z bývale] colnice vzniká štýlová hvezdáreň a chystá se stavba pozorovatelne so
šindlovou kupolou. Ideálna poloha v neobývaných horách a jasné čierne noci dávajú
záruku, že onedlho sa z hvezdárne stane raj
pozorovatelov. Druhá najstaršia na Slovensku, Okresná hvezdáreň v Humennom, pracuje skutočne v bojových podmienkach. Kupole je na budove Okresnej polnohospodárskej správy a jedna miestnost v neďalekom
múzeu. Tunajším astronómom sa však na
neďalekom Kolonickom sedle podarilo vybudovat horskú pozorovatelňu. Ak budete
niekedy na Slovensku hledat pozorovatelov
premenných hviezd, istotne ich nájdete práve
tam!
V neďalekom Bardejove stojí krásna budova hvezdárne s novučičkou velikánskou
kupolou a s ešte v¢čšími perspektívami. O pár
rokov by mala pribudnút nielen ďalšia kupole, ale i nové planetárium. To majú v Košiciach, v Technickom múzeu, kde slúži náv-
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števníkom ako didaktická pomócka a zaujímavost. V tejto metropole sa však už buduje
aj ďalšie, takže Košice se stanú prvým mestom u nás, kde budú dye planetáriá.
Astronomický kabinet v Medzeve se čoskoro stane okresnou hvezdárňou, chýbajú
mu však vyhovujúcejšie priestory. V Rožňave si takéto priestory vybudovali už pred pár
rokmi, dnes by radi postavili ozajstnú kupolu a získali nový ďalekohlad, pretože pozorovatelňa s odsuvnou strechou už nestačí a
aj prístrojové vybavenie by potrebovalo nadnu generálku. Stavat se hotujú aj v Levoči,
kde by podia originálneho projektu mala jedna z veží ukryt hvezdáreň aj s planetáriom.
Zatial se však hladá dodávatel, ktorý by
vzal na seba náročnú stavbu v atypických
podmienkach.
Astronomickú čest EBI '88 sme ukončili
v Tatrách. Poprezerali sme si observatórium
na Skalnatom Plese i nový areál Astronomického ústavu SAV o 800 metrov nižšie. Ušetrili sme len Lomnický Štít, ktorý chceme
uchovat ako bonbónik pne budúce generácie
ebicyklistov. Hoci je už piaty Ebicykl za nami, zostáva ešte stále dost hvezdární, hvezdárničiek či pozorovatelní, ktoré sme zatial
našimi nájazdami nepoctili. A pretože nové
hvezdárne, hvezdárničky i amatérske pozorovatelne sa u nás budujú stále, túžba Ebicyklistov navštívit všetky z nich bude pokračovat ešte aj po Velkom Krachu — tak, ako
preteky Achilla s korytnačkou.
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Meteorická
expedícia '88
Výborné pozorovacie podmienky
umožnili v tomto roku zorganizovat
meteorickú expedíciu v čase od 4.
do 19. augusta, teda tak, aby sa postihla celá činnost meteorického roja
Perzeíd. Expedíciu organizovala tradične Krajská hvezdáreň v Banskej
Bystrici pre záujemcov z celého Slovenska. Pozorovacie miesto boto podobne ako vlani na mieste zvanom
Brložno, v masíve vrchu Jasenina
medzi Poltárom a Kokavou nad Rimavicou, v nadmorskej výške 900 m.
Expedície sa zúčastnilo 25 pozorovateTov. Programom expedície boto
sledovanie aktivity roja Perzeíd metodikou vizuálneho, teleskopického
a fotografického pozorovania a jeho
súčastou bol aj špeciálny podprogram sledovania vzniku a vývoja meteorických stóp.
Program expedície bol napinený
vo všetkých smeroch. Za 11 pozorovacích nocí sa získalo celkom 5971
vizuálnech záznamov meteorov, čomu zodpovedá 4398 jednotlivých
meteorov. Z tohto počtu 1234 meteorov videli aspoň dvaja pozorovatelia. Vizuálne sa sledovali aj meteorické stopy, počas expedície ich
bolu spolu 86. Zákresov stóp je však
až 105, pretože pri niektorých stopách sa podarilo zakreslit v niekoTkých kresbách ich vývoj. Teleskopické pozorovania boli dané k dispopozorovateTom z hvezdární
zici
v Brne a Veselí nad Moravou, ktorí
majú pripravený dlhodobý program
teleskopického pozorovania roja Perzeíd (Kozmos 3/88). Systémom pevných kamier sa nafotografovalo 10
meteorov, bola zachytená stopa jedného meteoru a spektrum tejto stopy. Spektrostopofotom bol získaný
ešte jeden záber, ktorý pripomína
stacionárny meteor, jeho identifi-

kácia je však zatiaT nejasná. Záverom treba spomenút, že spoločne
s nami na miestach nedaleko od
seba pracovali aj pozorovatelia z Prešova a z Veselí nad Moravou. Vzniklo tak nebývalé sústredenie viac ako
50 pozorovateTov prakticky na jednom mieste, čo jste svedčí o kvalite
lokality, ktorú už viac rokov na
meteorické expedície využívame. Expedícia na budúci rok bude tiež na
Brložne, v termíne 27. 7.-11. 8. 1989.
D. Očenáš

E NAJNOVŠIE POZNATKY z astronómie, činnost meteorologickej stanice,

spracovávanie astronomických programov na počítači PMD, významné
medzníky kozmonautiky, program Interkozmos, orientácia v teréne vo dne
i v noci, a poznávanie okolia — to boto hlavné zameranie programu XVI.
zrazu mladých astronómov Západoslovenského kraja, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 14. až 22. júla 1988 na Čingove. Účastníci pracovali v piatich
sekciách — pozorovateTskej, meteorologickej, výpočtovej techniky, kozmonautiky a sekcii orientačnej. Dopinkovým programom boli branno-športové
hry, exkurzia do planetária Košice, celodenná túra do Slovenského raja
po náučnom chodníku a odborné prednášky.
J. Krištofovič

Kolonica 1988
Na Kolonickom sedle, v priestoroch novovybudovanej
astronomickej pozorovateTne Okresnej rudovej hvezdárne v Humennom, sa v dňoch 8. 8.-18. 8. 1988 zišlo
22 pozorovateTov premenných hviezd a meteorov, členov
MO SZAA a astronomických krúžkov v okrese. Odborný
program zostavil a počas expedície viedol odborný pracovník hvezdárne v Humennom Igor Kudzej, CSc.
Pozorovatelia premenných hviezd počas siedmich pozorovacích nocí určovali odhady jasnosti šiestich krátkoperiodických dvojhviezd CG Cyg, EG Cep, AK Her,
DI Peg, RT And a RZ Cas. Pre tieto hviezdy sme určili
okamžiky minim jasnosti a zostavili 35 protokolov.
Spracovanie protokolov ako aj vyhotovenie protokolov
sme robili na osobnom počítači Atari. Kópie protokolov
sme zaslali do centra amatérskych pozorovaní premenných hviezd v ČSSR v Brne, do sekcie výskumu
premenných hviezd Astronomického observatória Odeskej štátnej univerzity v ZSSR a strediska výskumu
premenných hviezd v USA v Massachusetts.
Pozorovania meteorov prebiehali podTa plánu celoštátnej expedície. Počas piatich nocí pozorovatelia zaregistrovali 650 meteorov.
Výsledky odborného programu potvrdili správnost
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V MICHALOVCIACH Okresná
hvezdáreň usporiadala druhý ročník
Letnej školy astronómie pre žiakov
5.-8. ročníkov ZŠ. Letná škola sa
konala v budove hvezdárne v prvý
júlový týždeň a boly zameraná na
astronómiu i kozmonautiku. Účastníci pozorovali Slnko i objekty
hviezdnej oblohy a mali možnost
aj spracovávat svoje pozorovania,
pričom sa oboznámili s využitím
mikropočítačov pri astronomických
-zkvýpočtoch.

umiestnenia vysunutej pozorovateTne hvezdárne na Kolonickom sedle, kde astroklíma i pozorovacie možnosti
sú neporovnateTne lepšie ako na území mesta. V budúcnosti preto presunieme tažisko odbornej práce hvezdárne v oblasti stelárnej astronómie na Kolonické sedlo, kde kvalitatívne nové pozorovacie podmienky istotne
prispejú k získaniu lepších výsledkov.
—ku-

® OIiRESNÁ HVEZDĚIREŇ V LEVICIACH už tradične v letných mesiacoch usporiadala tematický zájazd
pre vedúcich astronomických krúžkov a členov MO SZAA a zraz pionierov — členov astronomických
krúžkov.
V dňoch 15.-16. júla sme navštívili hvezdáreň DK ROH v Uherskom Brode, hvezdáreň v Gottwaldove a Hvezdáreň a planetárium
M. Koperníka v Brne. Všade nás
srdečne privítali a oboznámili s činnosfou, svojimi plánmi a problémami, prístrojovým vybavením a
ukážkami poskytovaných programov.
Posledný júlový týždeň sa v Pionierskom tábore Pukanec-Majere
uskutočnil v spolupráci s Okresným
domom pionierov a mládeže v Leviciach už XIV. Okresný zraz mladých astronómov. Členovia astronomických krúžkov zo základných škál
3a potešili najmá možnosti praktických nočných pozorovaní a vychádzkam do prírody.
Juraj Szobi
t LETMÝ ZRAZ PIONIEROV —
astronómov Západoslovenského kraja
hvezdáreň
usporiadala
Krajská
Hlohovec v dňoch 7.-13. augusta
1988 v Helpe. Účastníci zrazu sa pocvičili v orientácii na oblohe a prehlbili si vedomosti z dejín astronómie. Velkým zážitkom bol aj celodenný výlet za krásami Vysokých Tatier.
Program vyplňali vychádzky do krásneho okolia Helpy, branno-športové
hry a rózne astronomické súfaže.
Anna Uhráková

® NA HVEZDÁRNI V ŽDÁRE NAD
SÁZAVOU bol 27. júna 1988 uvedený do prevádzky dalekohTad typu
Cassegrain. Nový dalekohTad sa
ždárskym astronómom podarilo získat z Jihlavy. Zrkadlo s priemerom
240 mm a ohniskovou vzdialenosfou
3540 mm vyrobil Ing. Gajdušek.
ĎalekohTad je inštalovaný na nemeckej montáži a pri pozorovaní
možno využit okuláre s ohniskom
10, 12,5, 16, 25 a 40 mm. Na rovnakej montáži je aj astrokomora 4,5/
/210, fotografovat sa však dá aj
v ohnisku dalekohladu, kde možno
miesto okulára pripojif fotoaparát
Zenit či Praktika. ĎalekohTad a
astrokomoru doplňa pointér. Pri demontáži a montáži prístroja pomáhali mladí členovia astronomického krúžku pri miestnom Dome
kultúry. Pod vedením p. Eliáša st.
a Zemana odpracovali 400 brigádMiloslav Straka
nických hodín.

Otvorenie v

Partizánskom

Konečne! Osem rokov, devět mesiacov a trinást dní ubehlo od chvíle,
ked na vřšku za Partizánskym,
v Malých Bieliciach, zišlo sa takmer
80 najróznejších hostí pri príležitosti
slávnostného výkopu — začiatku budovania hvezdárne v Partizánskom.
Za tento zdanlivo dlhý čas vznikla
v akcii Z stavba, ktorú móžu domácim závidiet astronómovia z celého Slovenska. Krásna hvezdáreň
v hodnote skoro 7 miliónov korún,
s kupolou o priemere 5,5 metra,
v ktorej sa skrýva nový dalekohTad
Coudé, s prednáškovou sálou pre
68 Tudí, s dielňou, fotokomorou a
dalšími priestormi slúži od 1. septembra 1988 verejnosti. Ak chcete
pozorovat, móžete prísf v stredu
Od 14. do 23. hodiny, inak je hvezdáreň otvorená denne.
Hvezdáreň má zatiaT štatút jedněho z oddelení OOS, čoskoro by
sa však mala stat hvezdárňou okresnou. Dnes tu pracujú traja odborní
pracovníci, počíta sa však s piným
počtom 6 až 7 Tudí. Vedúcim hvezdárne je Vladimír Mešter, ktorý
svojím zápalom doviedol astronomické podujatia v okrese takmer
k dokonalosti. Návštevníci hvezdárne
a tunajší astronómovia-amatéri budú
mócf využívat neuveriteTný počet
17 (!) dalekohTadov. Na svoje si tu
prídu aj exkurzie zo škál a z podnikov v meste a v okrese, pre ktoré
prichystali pracovníci hvezdárne veTa
pekných programov, ktoré využívajú
najmodernejšiu audiovizuálnu techniku.
Na Slovensku teda 30. augusta
1988 pribudla dalšia hvezdáreň. Je
skutočne dóstojným astronomickým
stánkom, a preto nás udivilo, že na
jej slávnostnom otvorení sa okrem
domácich a zástupcov SÚAA a OAK
v Nitre nezúčastnil nikto z dalších
slovenských hvezdární. Dožeňte to!
Zážitok určite za to stojí!

Príhovor pred otvorením hvezdárne
predniesol PhDr. Tibor Masaryk,
predseda MNV v Partizánskom. Na
spodnej snímke je áalekohTad hvezdárne, Coudé 150/2250.

ROMAN PIFFL
Snímky: autor
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TRADIČNĚ PODUJATIE HURBANOVSKĚHO ÚSTREDIA

Tento ľok na výboľnÚ

Tohtoročný ZMAS (Zraz mladých
astronómov Slovenska) bol nielen
jubilejný, a preto o pár dní dlhší
než obyčajne, ale aj podstatne lepší,
zaujímavejší a po každej stránke
o niečo vydarenejší než po minulé
roky. RozmýšTali sme, čím to vlastne
je, prečo sa niektoré podujatia vydaria viac než mé, aj keď ich poriada tá istá organizácia.
Zdá sa, že medzi najdóležitejšie
podmienky vydareného podujatia
patrí výber účastníkov. A ten bol
v prípade tohtoročného ZMAS-u, ako
sa ukázalo, oveTa dóslednejší než
po minulé roky. Dosiahnuf ideálny
stav — aby sa na zraz dostali výlučne len účastníci, ktorí už majú z astronómie solídne základy z astronomického krúžku — to sa síce nepodarilo a asi je to aj podmienka
nereálna, ale zistilo sa, že takýchto
účastníkov bola tretina. A to už
stačí na to, aby sa vytvorila dobrá
atmosféra pre prácu v sekciách.
Podmienkou však je, aby tí ostatní,
čo nemajú z astronómie velké ve-

domosti, mali o ňu živý záujem.
Proste, aby to boli účastníci vnímaví a živí; potom všetko, čo sa na
zraze robí, vyjde lepšie, vtipnejšie
a zaujímavejšie — či sú to prednášky a diskusie, športové hry alebo
nástenkové hádankové súfaže.
Ďalšou, prinajmenšom rovnako dóležitou podmienkou úspechu je výber vedúcich. Aj ten sa tento rok
ukázal šfastný. Všetci, s výnimkou
večne mladého dr. Csereho, bolí
mladí aj rokmi — a pritom nie novAčkovia. Medzi nimi dominoval pedagogický vedúci zrazu RNDr. Peter
Augustín, ktorý bol na celoslovenskom astronomickom zraze už 9-ty
raz (ak rátame aj jeho účasf ako
člena astronomického krúžku). Jeho
prirodzený pedagogický talent (už
len schopnosf zapamätaf si po dvoch
dňoch mená a tváre 80-tich účastníkov zrazu je obdivuhodné) nepo212
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treboval nijaké barličky nepopulárnych trestov, ba ani prílišné zvyšovanie hlasu. Aj ostatní vedúci sekcií
mali podobné výchovné prístupy,
takže zraz, ktorý sa konal v prvých
desat júlových dní, mal charakter
prázdninového podujatia a znamenal
oddych od strohej školskej disciplíny.
Obyčajne sa tvrdí, že príjemná atmosféra sa móže na takomto podujatí
vytvorit len vtedy, ak počet účastníkov nepresiahne únosnú hranicu.
Tohtoročný ZMAS bol však počtom
účastníkov kolosálnym, masovým
podujatím. Mladých účastníkov tu
bola rovná stovka, pričom 80 boto
domácich, 20 zahraničných. Bobo zaujímavé sledovat účastníkov pri konverzácii v ruštine, lctorá tu bola dorozumievacím jazykom a rovnako
zaujímavé boto sledovat náročné šachové partie a úroveň hráčov. Ako
vidno, počet takýchto účastníkov
móže byt na jednom podujatí ohraničený množstvom stanov, ktoré sa
zmestia na velkú lúku — a stále
nebudete mat pocit, že ich je privela.
Navyše, aj počasie boto tento rok
vynikajúce (dye noci mali mimoriadne dobré podmienky aj na pozorovanie premenných hviezd). Dostatok bol aj pozorovacej techniky,
nezabudlo sa na nič podstatné.
Štastný bol aj výber miesta — motel
Roh pri Lubine, nedaleko malebnej
Javoriny.
Je príznačné, že práve na takomto
vydarenom zraze sa medzi vedúcimi
hodne hovorilo o tom, čo urobit,
aby boli tieto podujatia prítažlivejšie. Opat prevládal názor, že treba
zmenit systém práce v odborných
sekciách, a to tak, aby každý účastník počas zrazu vystriedal všetky
špecializácie — od pozorovania Slnka až po históriu astronómie. Konštatovalo sa tiež, že sekcia výpočtovej techniky, lctorá sa v minulých

rokoch na ZMAS-e úspešne uviedla,
tento rok citelne chýba. Hoci oddychové prehliadky objektov na oblohe
sú tiež spósobom, ako v mladých
prebudit záujem o astronómiu, nezaškodilo by, keby večerné a nočně
pozorovania dostali ešte váčšmi ráz
skutočných odborných pozorovaní.
Na získanie prvých praktických skúseností je však ZMAS skutočne ideálnym podujatím. Potvrdila to aj záverečná diskusia s účastníkmi. Ich
bystré poznámky by pri organizovaní dalšieho celoslovenského stretnutia nemali zostat bez povšimnutia.
Aký teda bol jubilejný, XX. Zraz
Slovenska?
astronómov
mladých
Zhodli sme sa na tom, že bol výborný, najlepší z doteraz uskutočnených. A aj dalšie zrazy, ktoré nebudú mat v poradovom čísle na
konci nulu či pátku, mali by sa držat
modelu, ktorý načrtli úspešní poria-tfdatelia zo SÚAA tento rok.
Snímky: R. Piff1

PREDAM dalekohlad
Newton
® 65/502 so statívom. Ďalekohlad je
továrenskej výroby s transportnou
debnou. Ponúknite cenu. Ing. Viliam
Č°íž, Bierutova 7, 85102 Bratislava.
KOUPIM Obloha na dlani, časopisy Kozmos (celé ročníky). Miroslav Jeník, Fučíkova 1657/1, 256 01
Benešov u Prahy.
$~ PRODÁM kval. obj. AS 80/1200
mm a okulár 10 mm — ortho (obojí
Zeiss). Cenu nabídněte. M. Zimmer,
Pokratická 83, 412 01 Litoměřice.
KOUPfM knihy: J. Bouška, V.
Vanýsek — Fyzika komet; R. Budějický — Radioastronomie; M. Grün,
P. Koubský — Fyzika sluneční soustavy; B. Hacar — Základy mechaniky nebeských těles; J. Klepešta —
Astronomická fotografie pro amatéry; J. Kleczek — Nitro hvězd; J.
Procházka — Sférická astronomie;
P. Andrle — Základy nebeské mechaniky; M. Grün, P. Koubský, J.
Švestka — Fyzika hvězdného vesmíru; J. Švestka, V. Vanýsek — Mezihvězdná hmota; Mazurek — Základy
prak. optiky; Erhartové — Amatérské astronomické dalekohledy; J.
Bouška, P. Harmanec a kol. — Galaxie, její prvky a subsystémy; A.
Bečvář — Atlas Coeli, Eclipticalis,
Borealis. Literatura v dobrém stavu.
Renata Schellingerová, Erbenova
1451, 269 01 Rakovník.
PRODÁM širokoúhlý vojenský
monar 10 X 80, vynikající AeroXonar
3,5/320, polarizační filtry, achroma30 až 80 mm, okutické objektivy
láry Zeiss a Meopta, pravoúhlé hranoly i střechové, přfmohledné kombinace, osy a převody na větší montáže a podobně. Seznam s cenami
zašlu proti známce. Ing. Jiří Benák,
Kutilova 3063, Praha 4, Modřany,
143 00.
PRODÁM nové okuláry firmy
Zeiss Jena orthoskopický O4 (500 Kčs),
O10 (230 Kčs), a Huyghensovy H16
(330 Kčs), a H40 (240 Kčs). Konečný
Igor, Lidická 1699, Frýdek-Místek.
PRODÁM amatérský dalekohled
CASSEGRAIN ® 150 s okulárama
H F=40 mm, O F= 12 mm. Luděk
Novotný, Blahoslavova 369, 500 03
Hradec Králové.
VÝMĚNA: dám dalekohled Zeiss,
3 okuláry 15X-30X -50X110/750 za
fotoaparáty Leica, Horizont, Belplasca, Rolleidoskop, Zeiss, Robot, dřevěné, stereo a jiné nebo prodám-koupím. Petr Maňák, Obora 667,
757 01 Valašské Meziříčí.
PRODÁM astronomický dalekohled s objektivem blc 6,3/750 mm
firmy Zeiss Military Department,
Jena, z letecké fotografické komory.
Vykreslí formát až 24 X 24 cm. S tubusem, okulárovým výtahem a redukcemi na formát 6 X 6 cm nebo
závit M 44 X 1. Včetně masivní německé paralaktické montáže s jemnými pohyby v obou osách. Dále
okulárový revolver na 5 okulárů,
Barlowovu čočku 1,3 X a okuláry.
Vše firmy Zeiss, 100 0/ 0 stav. Konečný
Igor, Lidická 1699, Frýdek-Místek,
738 02.
ZDUŽENA, výrobné družstvo,
Spišská Nová Ves, ponúka vazbu
kompletných ročníkov časopisu Kosmos. Zásielky posielajte na adresu:
ZDRUŽENA, výrobné družstvo, ul.
Febr. vítazstva 23/350, knihárstvo
PSČ 053 04 Spišské Podhradie.
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POZVÁNKA DO KARLOVÝCH VAROV
Přijměte od nás pozdrav z Karlových Varů. Naše hvězdárna oslavila
v letošním roce 25. výročí svého založení, ale nechceme se v těchto několika řádcích vracet a bilancovat
uplynulá léta. Chceme se zastavit
u současné činnosti naší hvězdárny
a pozvat čtenáře Kozmosu, kteří
navštíví naše lázeňské město, k nám
na Hůrky.
Hvězdárna Okresního kulturního
střediska v Karlových Varech je postavena na kraji lesa v obci Hůrky
v nadmořské výšce asi 610 m. Poloha pro pozorování v našich podmínkach nejpříhodnější, pro návštěvníky večerních pozorování spojená s asi půlhodinovým cestováním
autobusem MHD číslo 8. Co můžeme
našim hostům nabídnout? Během
roku každou sobotu po setmění a za
jasné oblohy pozorování dalekohledy,
o prázdninách přesunujeme z praktických důvodů veřejná pozorování
na nedělní odpoledne. I na denní
obloze je možno kromě Slunce pozorovat zajímavé objekty. Letošní jaro
bylo v tomto směru velmi příznivé,
nejedna školní výprava měla možnost shlédnout Venuši pouhýma očima za slunečního svitu a v loňském
roce jsme návštevníkům ukazovali
v našem dalekohledu za denního
světla i planetu Jupiter. Pro vážnější
zájemce jsou vyhraženy středeční
podvečery od 18. do 20. hodiny.
Tento čas je vyhražen pro studium
literatury a časopisů v naši knihovně a pro konzultace různých problémů z astronomie a kozmonautiky.
V zimních a jarních měsících je za
příznivých podmínek dopiněn pozorováním večerní oblohy.
Tím se dostáváme k přístrojovému
vybavení. To sestává z dalekohledů
na pozorovatelně a z dalekohledů
přenosných, které s námi často putují v létě při prázdninových návštěvách pionýrských táborů. Na paralaktické montáži umístěné na pozorovatelně pod odsuvnou střechou
je instalován největší přístroj —
reflektor Newton o průměru zrcadla
250 mm a ohniskové vzdálenosti
1500 mm, dílo V. Gajduška a F. Kozelského. Montáž je ještě osazena
dvěma refraktory — 100 mm/1200
mm
a
80 mm/1000 mm.
Menší
z nich se využívá při pointaci. Bohužel napětí v elektrické síti je
dosti nestabilní, proto je pointace při
fotografování více než nutná. Dále
nám práci na pozorovatelně dost
znepříjemňuje častý vítr. Odsuvná
střecha dovoluje sledovat celou oblohu, ale zároveň otvírá pozorovatelnu vzdušným proudům všech
směrů. Tento nepříjemný efekt se
projevil i na snímcích komety 1988a
Liller, kdy jsme museli často expozici přerušovat. Navíc pointační dalekohled je málo světelný a fotografování se tak stává testem trpělivosti a zručnosti. Jak se nám to daří,
můžete posoudit sami z přiložených
ukázek.
Samozřejmě se snažíme dalekohledy využít i pro odborná pozorování.
Pod vedením Ing. J. Márze pracuje
sekce pro pozorování zákrytů hvězd
Měsícem a ta měla letos příležitostí
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k pozorování více než kdy jindy při
zákrytu Plejád Měsícem a zákrytu
hvězdy SAO 77675 Venuší. Výsledky
všech těchto pozorování zasíláme
ke zpracování na hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Přesnost měření
by mělo zvýšit využití elektronických digitálních hodin, které se nám
podařilo pro hvězdárnu získat v loňském roce. Hodiny mají čtyři pamětové registry a umožňují současný
záznam měření více pozorovatelů.
Hvězdárna je zařazena do sítě bolidových stanic a je na ní instalována
celooblohová komora typu fish-eye.
Exponované desky se zasílají do Astl
ČSAV v Ondřejově. Naši odbornou
a popularizační činnost vyplňuje
práce dalších sekcí. Meteorická,
kterou vede J. Lošfáková, pracuje
dva roky a štěstí na počasí příliš
neměla. Sekce pozorovatelská je vedena J. Kučerou a v jejím programu
je příprava veřejných pozorování.
A konečne pisatel tohoto dopisu vede
sekci fotografickou a společně s Ing.

J. Švandrlíkem řídí sekci programátorskou. V té první se snažíme jak
o propagační astronomické snímky,
tak i o dokumentaci a chceme práci
rozšířit o fotografická pozorování
proměnných hvězd. První snímky
několika polí zákrytových proměnných hvězd ukázaly poměrně dobré
možnosti. V programátorské sekci
se naše snažení ubírá směrem k vytvoření programového vybavení zaměřeného na astronomii pro mikropočítač Ondra, který se v loňském
roce podařilo pro hvězdárnu zakoupit.
Rádi bychom poděkovali Ing. Josefu Márzovi, který ještě mimo své
zaměstnání zastává funkci vedoucího hvězdárny, stará se o veškerou
našeho
korespondenci,
vydávání
čtvrtletního Zpravodaje, pořádání
pravidelných přednášek pro veřejnost, metodickou pomoc astronomickým kroužkům v Aši a Mariánských
Lázních, a výčet všeho, co dělá pro
hvězdárnu, by ještě dlouho nekončil.
Dále chceme vyzvednout obětavou
práci člena Klubu astronomů amatérů Stanislava Daniše, studenta
gymnázia v Karlových Varech.
To je tedy současnost na karlovarské hvězdárně. A dovolte přece
jedno ohlédnutí a vzpomínku na zakladatele a dlouholetého vedoucího
hvězdárny Františka Krejčího. Jeho
památka zůstává ve výsledcích jeho
práce, kterou vykonal pro popularizaci astronomie.
Závěrem pozvání. Naše lázeňské
město hostí ročně tisíce našich občanů. Řada z nich patří mezi příznivce astronomie. Pokud se k nám
dostanou čtenáři Kozmosu, zveme je
srdečně na naše akce. Podrobnosti
a aktuality se dozví z informačních
tabulí ve městě. Těšíme se na vaši
návštevu.
Za Klub astronomů amatérů
při hvězdárně OKS
RNDr. Miroslav Lošťák

Snímka kométy Liller 1987a, ktorá v prvom polroku
snáď všetkých amatérovi u nás. V septembri ju však
Machholz 1988j, ktorú sme mohli vidiet dokonca volným
je z 16.4. 1988, expozícla 5 minút medzi 2051 a 205s SEČ
hladu Newton 250/1500 na film Foma Special 30 Din.
M. Lošťák na hvezdárni v Karlových Varoch.

lákala objektívy
zatienila kométa
okom. Fotografia
pomocou ďalekoFotografiu získal

DYNASTIA
HERSCHELOVCOV
III. ČASŤ

observatórium v Starej Ďale (terajšom Hurbanove) patrilo k najlepšie
vybaveným v Európe, napísal A.
Herschelovi a vyžiadal si od neho
jeden spektroskop na pozorovanie
meteorov. Prístroj došiel do Starej
Ďaly r. 1873 a Konkoly ním už v tom
istom roku pozoroval delta Aquaridy.
Observatórium v Starej Ďale malo
vtedy špičkové vybavenie na astrofotografiu a nová technika záznamu
sa uplatnila aj v pozorovaní meteorov. V priebehu desiatich rokov zaregistroval Konkoly Thege spolu
so svojím asistentom Nagyom celkove asi 200 spektier meteorov.
V niektorých prípadoch sa podarilo
zachytit na snímke stopu meteoru
a súčasne získat aj záznam jeho
spektra.
Hoci identifikácia spektier nebola
v tej dobe jednoduchým problémom,
Konkoly Thege na základe bohatého
pozorovacieho materiálu ako prvý
dokázal, že meteorické telesá obsahujú okrem sodíka aj horčík. Toto
prvenstvo potvrdzuje aj článok v časopise Nature, v ktorom Herschel

Alexander Stewart Herschel
astronomických
Pokračovatelom
tradícií rodiny Herschelovcov bol
v tretej generácii Alexander Stewart
Herschel, piate dieta Sira Johna
Herschela. Narodil sa r. 1836 v južnej Afrike — vo Feldhausene pri
Kapskom meste, kde bola vtedy rodina Herschelovcov na 4-ročnej astronomickej expedícii.
Všestranné prírodovedecké vzdelanie získal Alexander Stewart na
Trinity College v Oxforde (kde 200
rokov predtým pósobil aj Newton).
Po návrate zo štúdií žil v Londýne,
venoval sa spektroskopii a pozorovaniu meteorov. Špeciálnym binokulárnym spektroskopom, ktorý na
jeho návrh zhotovil známy anglický
optik John Browning, pozoroval ako
prvý r. 1866 spektrá meteorov, a to
roja Perzeíd a Leonid. Váčšinou
získal kontinuálne spektrá s výraznou žitou emisnou čiarou. Tento sodíkový dublet bol jasným dókazom
prítomnosti sodíka v meteoroch.
Ako tridsatročný bol A. S. Herschel menovaný profesorom experimentálnej fyziky na univerzite
v Glasgowe, kde pokračoval v pozorovaní meteorov. Presvedčivo potvrdil svoj objav sodíka v meteoroch
a pri pozorovaní Geminíd objavil
v zelenej a zelenomodrej oblasti
spektra aj dalsie čiary, o ktorých
predpokladal, že sú dókazom prítomnosti tália.
Ked sa o týchto pozorovaniach
dozvedel uhorský astronóm Mikuláš
Konkoly Thege, ktorého súkromné

Dr. ELEMíR CSERE
súhlasí s tvrdením Konkolyho Thege
o prítomnosti horčíka v spektre meteorov.
Nechajme však spomienky na slávne roky starodalskej hvezdárne a
vrátme sa k A. S. Herschelovi, ktorý
po piatich rokoch v Glasgowe odišiel
na univerzitu do Newcastle. V tomto
období sa venoval najmá štúdiu meteorických rojov a ich súvislosti
s kométami. Jeho najváčším úspechom bola predpoved meteorického

dažda Andromedíd na 27. november
1872. Vychádzal z predpokladu, že
meteorický roj Andromedíd je pozostatkom kométy Biela, ktorá sa
pri svojom návrate r. 1846 rozpadla
na dye časti a pri dalšom návrate
r. 1852 sa definitívne stratila. Jeho
výpočty a predpovede sa skvele
spinili.
Vačšina Herschelových prác sa
týka meteorickej astronómie: z celkového počtu 83 odborných článkov,
ktoré napísal, sa 50 zaoberá meteormi. Jeho ostatné práce sa týkajú
najmd spektroskopie.
Ako pátdesiatročný zanechal A. S.
Herschel svoj post na univerzite a
odsfahoval sa do voIakedajšieho rodinného sídla v Slough, do preslávenej pozorovatelne svojho starého
otca. Tak po dlhom čase „Observatory House" znova ožil — na piné
dye desatročia.
Posledný velký astronóm dynastie
Herschelovcov bol velmi zbehlý
v pozorovaní meteorov. S obdivuhodnou presnostou určoval jasnost
meteorov a dlžku stóp.
A. S. Herschel zanechal velmi presné pozorovania meteorických rojov,
najmá Leonid. Určil aj radiant tohto
roja a získal spektrá mnohých jeho
meteorov. Tento bohatý materiál doviedol Schiaparelliho k záveru, že
Leonidy sil pozostatkom kométy
Tempel (1866 I).
Posledný astronóm rodu Herschelovcov ešte štyri mesiace pred svojou
smrtou pozoroval meteory. Zomrel
r. 1907 a je pochovaný v Uptone
vedla svojho starého otca. Tým
končí „astronomická éra" rodiny
Herschelovcov, ktorej tni pokolenia
sa významne zapísali do dejín astronómie.
Teraz, ked si pripomíname 250-te
°výročie narodenia Williama Herschela, venovali sme spomienku
nielen zakladatelovi dynastie, ale aj
dalším členom tejto obdivuhodnej,
silnej rodiny.

Konkolyho observatórium v Starej Ďale (terajšom Hurbanove) na snímke
z roku 1932.
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„Feynmanove
knihu
EKOUPfM
prednášky z fyziky (1. díl). Radomír
Nosek, Třinec II, Č. 129, 739 61.
• KÚPIM okulár 5 mm, 8-10 mm,
25 mm širokouhlý a váčší hranol,
Bratislava, tel. 223-586.
• HLADAM mladých Pudí, ktorí sa
zaujímajú o astronómiu a chcú nám
pomóct pri jej popularizácii a založit Astronomické amatérske združenie. Vladimír Cerovský, Rakovec
320, 962 65 Hont. Nemce.
• PREDAM Říše hvězd, viazané
ročníky 1979 až 1984 a 1986, neúpiné
ročníky 1975, 1978, 1985 a 1987. Ing.
Milan Chamula, Venevská 12, 990 01
Velký Krtíš.
B OZNAM. Čtenářům, kteří se dosud marně pokoušeli sehnat knihu
„Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu" oznamujeme, že na jaře
t. r. se podařilo realizovat dotisk
omezeného množství této publikace.
Vážnější zájemci si mohou o knihu
napsat na adresy: HaP BMZ VŠB,
tř. Vítězného února 1, 708 33 Ostrava-Poruba nebo Krajská HaP 920 01
Hlohovec.
B DAM sklený disk
200 mm za
prémiovú knihu „STO ASTRONOMICKÝCH OMYLOV". F. Zubaj,
Hubová 194, p. L.ubochňa 034 91.
• PRODÁM objektiv Dianar 1 :4,3,
F = 250 mm a kondenzor QJ 12 a
14 cm, ceny dle dohody. Jan Houser,
Duk, hrdinů 89, 589 01 Třešt.
• PRODÁM binar 20 X 60 (2400
Kčs), Newton 65/502, azimutál. montáž, sluneční filtr zvětšení 33 X,
88 X, 133 X
(2500 Kčs), Newton
110/805, paralaktická montáž, dělené
kruhy, hledáček (6 X), sada filtrů,
zvětšení 32 X, 54 X, 96 X, 169 X
(5000 Kčs). Jaroslav Holík, Březůvky
164, okr. Gottwaldov.
® PRODÁM achromatický objektiv ® 100 F = 1200 + hliníkový tubus. Cena 4500 Kčs. Jiří Šnajdr,
U Hřiště 40, Olomouc-Holice, 783 71.
• KOUPfM A. Bečvář: Atlas Eclipticalis 1950.0, objektiv pro Monar
25 X 100 (Qj 105/f = 450) a telekonvertor 2 X se závitem M42 X 1
(Praktica). Ing. O. Řeháček, B.
Němcoví 26, 746 01 Opava.
B KOUPfM objektiv 50/540 a orthoskopický okulár O-6 mm. Kdo mi
nabídne na tubus dalekohledu duralovou trubku? Vnitřní průměr 70-90 mm, délka 1 m. Objektiv a okulár firmy Zeiss. Předem děkuji.
Vrbický František, Dělnická 496,
289 11 Pečky.
VYMĚNfM objektiv Planar Zeiss
4-čočkový 62/250 s pohyblivou clonou
uprostřed a milimetrovou stupnicí,
mosazný tubus za dva stejné okuláry F = 8 mm, F = 12,5 mm. Divan
Obrtel, Říjnové revoluce 332, Polabiny III, 530 09 Pardubice.
PRODÁM čtyřnásobnou revolverovou hlavu se sadou okulárů f =
= 40 mm Huygens; f = 25 mm,
f = 16 mm ortoskopické; f = 9 mm
monocentrický a různé filtry. Vše
firmy Zeiss a téměř nepoužívané.
Jen kompletně. Dále prodám kvalitní
obří okuláry f = 23 mm a f =
= 26,6 mm a achromatické objektivy
® 50/520 mm a Q5 50/180 mm. Vlastimil Hrabal, Za zahradami 5. 785 01
Štenberk.
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ASTRONOMICKÁ ROČENKA
Vo vydavatelstve Obzor vyjde
koncom roka už desiaty ročník
Astronomickej ročenky. Ročenku
vydáva Krajská hvezdáreň Hlohovec v spolupráci s SÚAA v Hurbanove a za odbornej spolupráce
Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Tak ako v predošlých rokoch, bude ročenku
distribuovat PNS prostredníctvom
svojej siete na Slovensku. Záujemcovia z ČSR si ročenku móžu
objednat na adrese: Krajská hvezdáreň, 920 01 Hlohovec alebo
SÚAA, 94701 Hurbanovo. Cena
ročenky je 18,— Kčs.
J. Krištofovič
KALENDAR SÚAA
Metodický materiál vo forme
nástenného kalendára na rok 1989
vydáva SÚAA v Hurbanove. Kalendár obsahuje astronomické
úkazy a výročia na rok 1989, sú
v ňom uvedené všetky významné
konjunkcie nebeských telies, fázy
Mesiaca, maximá meteorických
rojov a dalšie údaje. Je určený
pre astronomické a svetonázorové krúžky, kultúrno-výchovné
zariadenia a širšiu verejnost. Kalendár tvorí 14 listov (titul, 12 mesiacov a vysvetlivky), farebná obrazová časí pozostáva z vítazných
prác celoslovenskej výtvarnej sútaže „Vesmír očami detí". Záujemcovia si ho móžu objednat na
adrese: SÚAA, 947 01 Hurbanovo.
Cena kalendára je 20,— Kčs,
L. Druga

• PREDAM knihy Toufar: Touha po
hvězdách — 32 Kčs; Hajduk, Štohl:
K horizontom vesmíru — 27 Kčs;
Müller: Základy astronómie — 16
Kčs; Nowak: Kozmické hlavolamy —
11 Kčs; a Kozmos ročníky 1974-1979.
Tibor Pupala, L. Štúra 9, 984 01 Lučenec.
• PREDAM alebo VYMENÍM obj.
orestegom 5,6/500 NA P-SIX za hociaký trieder 10-16X. Je nevyužitý.
Haško Pavol, Pošta, Vranov n/T,
093 01.

Prvým prístrojom v novom areále Astronomického ústavu SAV bol hoPREDNÁ
rizontálny slnečný daleSTRANA
kohTad. Umožňuje spekpozorovat
troskopicky
OBÁLKY
prejavy slnečnej aktivity. Nedávno bol tento
dalekohlad dopinený pomocným prístrojom, ktorý umožňuje meraf rýchlostné
polia na Slnku s presnostou niekoTkých
metrov za sekundu. Týmto parametrom
sa náš horizontálny spektrograf zaraduje
k špičkovým prístrojom na výskum Slnka.

Koronograf na snímke
hore je prvý prístroj sloastronómov,
venských
ZADNÁ
ktorý sa dostal do kozSTRANA
mu. Je súčasfou prístrojového vybavena medziOBÁLKY
planetárnej sondy Fobos
1. Koronograf je Lyotovho typu s vonkajšími clonami. Jeho
koncepciu navrhol RNDr. Milan Rybanský, CSc. (na zábere). Prístroj vyrobili na
Ústave merania a meracej techniky SAV
v Bratislave; jeho elektronku — snímač
polohy Slnka a kontrolně testovacie zariadenie — vyrobili na Elektrotechnickej
fakulte ČVÚT v Prahe podIa návrhu Ing.
L. Chrenku a Ing. M. Minarovjecha
z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Koronograf je vybavený
snímačom CCD, ktorý dodal moskovský
IKI (Ústav kozmických výskumov AN
ZSSR). Počas 200-dňového letu k Marsu
mal tento prístroj raz za dva-tri dni
pozorovat vonkajšiu bielu korónu vo výškovom intervale 1,5 až 5,0 polomerov Slnka
nad slnečným okrajom.
Pyranometre, ktoré na snímke vlavo dolu
vidíme pred novou budovu Astronomického ústavu SAV, slúžia na registráciu
celkového, rozptýleného a odrazeného žiarenia Slnka. Dlhodobé pozorovania slúžia
na výpočet bilancie slnečného žiarena,
ale aj na sledovanie čistoty ovzdušia danej
oblasti. Na poslednej snímke je 60 cm dalekohTad, umiestnený v novej 5 m kupole.
Slúži na fotometriu hviezd a je identický
s dalekohladom na Skalnatom Plese, ktorý
tam bol inštalovaný práve pred 10-jmi
rokmi.
Foto: V. Rušin
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