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Galaxia M 101 v súhvezdí Vetkej medvedice zaberá na oblohe plochu, ktorá je porovnatelná s vePkostou Mesiaca.
Tento objekt móžeme velmi pekne pozorovat už v malomtriédri. Zaujímavostou je, že M 101 je miestom častých
výbuchov supernov — za posledných desat rokov sa v nej podarilo pozorovat už tni vzplanutia.
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aktivity sú nesporne protuberancie. Historická snímka, ktorú získali astronauti
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zaznamenaných protuberancií.
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ZADNA STRANA OBÁLKY
Špirálová galaxia NGC
1365, ktorá sa nachádza
na južnej oblohe, leží vo
vzdialenosti zhruba 100
miliónov svetelných rokov a je výrazným zdrojom riintgenového žiarenia. Na snímke, ktorú
získal H.-E. Schuster pomocou Schmidtovej komory Európskeho južného observatória na La
Silla v Chile, predstavuje modrá farba oblasti
populácií mladých masívnych hviezd a plynu.
Žlté svetlo k nám vysiehviezdy
lajú
staršie
s menšou hmotnosfou.
O vývoji hviezd a galaxií sa dočítate v článku
„Vznik hviezd a ekológia", ktorý uverejníme
v niektorom z budúcich
čísel Kozmosu.
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Kecl' sa profesionálny astronóm diva na
oblohu, znamená to, že odpočiva. Nepracuje. Ved' samotná astronomická práca
dnes už má $ pohl'adom na hviezdy sotvačo spoločného. L'udské oko do dejov riše
hviezd neprenikne, a preto astronóm prenechal svoje miesto pri d'alekohl'ade pristrojom, ktoré toho zaznamenajú podstatne viac.
Najprv nastúpila fotografická platňa,
potom sa k nej pridali fotometre a spektrometre - a najnovšie už vóbec netreba
trávit čas pri d'alekohl'ade a viest' ho za
objektom, lebo aj nastavenie prístroja na
príslušné miesto oblohy, aj pointáciu prevzala automatika. Potom bol už len króčik
k tomu, aby sa d'alekohlady radili na
dial'ku, trebárs aj cez polovicu zemegule.
Hoci sa táto novinka zatial' týka len tých
najmodernejšich observatórií — k akým sa
zatial' tie naše d'alekohl'ady nerátajú — už

r,
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nastal č"as, ked' astronóm pozerá na televiznej obrazovke, čo mu ukazuje jeho
d'alekohl'ad. Obraz má ešte aj vylepšený
vd'aka elektronike, ktorá zabezpečuje príjem bez šumu. Samozrejme, v takejto situácii astronómovi vóbec nič neujde, ak sa
na svoje pozorovanie nedíva v priamom
prenose - ved existuje spol'ahlivá technika záznamu a spracovania údajov na všemožný spósob.
Či je velký d'alekohl'ad na povrchu Zeme, alebo na družici, obraz sa prijima
rovnakou technikou prenosu, a tak sa
vlastne hranice medzi družicou astronómovou a tou pozemskou pomaly strácajú.
Už to nie je iba trend, je to skutočnosf.
V tejto dobe, ked' sa I'udstvo diva na
televizor aj vtedy, ked' chce zistit', čo sa
deje na oblohe, zostáva astronóm-amatér
jediným pokračovatel'om ušl'achtilých pozorovatelských tradícií. Len jemu patrí
výsada neopakovatelných zážitkov strávených pri d'alekohl'ade, len on má nádej
stat' sa priamym svedkom udalosti, ktoré
sa na oblohe móžu odohrat' aj v túto noc.
Pole pčsobenia astronómov-amatérov
zostáva stále nesmierne široké, ved' moderná technika ešte zdaleka nestačí usledovat' všetko dianie na oblohe. Stále častejšie sa stáva, že amatér upozorní na
prekvapujúcu zmenu jasnosti nejakého
objektu, ktorý sa potom stane stredobodom záujmu velkých observatórii. Ešte
stále amatérski pozorovatelia objavujú kométy, sledujú kolísanie jasnosti stoviek
premenných hviezd, upozorňujú na galaxie, ktorých zmenený vzhl'ad signalizuje
vzplanutie supernov. Stále širšie pole pósobnosti ponúkajů amatěrom profesionálni astronomóvia pri všemožných zaujímavo zostavených programoch. Zostáva
v podstate len jedno: aby amatérski astronómovia boli naozaj pozorovatel'mi
— a aby Pudové hvezdárne boli stále kvalitnejšimi, živšími a opravdivejšími centrami
týchto snáh. Pozorovanie oblohy je stále
viac poslanim amatérskej astronómie, je
výsadou, ktorej sa nemožno vzdat'.
Tatiana Fabini
Snimka Saturna: Pavel Dostal

~
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Tatiana Fabini
6. 8. 1943 -12.1. 1989
Dvanásteho januára tohto
roku tragicky zahynula Tatiana
Fabini, dlhoročná
šéfredaktorka nášho časopisu. Narodila sa 6. 8. 1943
V Častej (pri Bratislave). Po
maturite, nadstavbovom štúdiu na konzervatóriu a výrobnej praxi študovala novinárstvo na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave. Po
promócii roku 1967 nastúpila do vydavatefstva Mladé letá, kde pracovala v redakeii literatúry faktu. Ne_
skór pósobila aj v Technických novinách, v Pravde a
napokon v Smene, odkiaY
prišla do redakcie Kozmos.
Táňa Fabini bola rodená
novinárka. Svoj vzácny
publicistický talent zamerala už od samého začiatku
novinárskej kariéry najmá
na popularizáciu vedy a
techniky. Vplyv rodičov, zameraných na prírodné vedy,
a všestranné, ustavičným
štúdiom prehlbované vzdelanie priviedli ju k pozna_
niu, že vedecká pravda je
základná hodnota, ktorá
hýbe svetom. Trápilo ju zakaždým, že výsledky vedcckého výskumu patria vo
svojej celistvosti iba úzkemu okruhu zasvi tených a
neobohacujú život každého
človeka. „To je hrozné...
Iba jedno percento vedec_
kých poznatkov sa popularizuje," — citovala neraz
znepokojujúci údaj z časopisu Nature — „iba jedno
percento ... A u nás? Asi
ešte menej a s akým oneskorením!" Táňu nadchýnalo dobrodružstvo poznania,
podYa nej jediný zmysluplný motor Yudského pokroku.
Najmá proto neuznávala
hranice, ktoré šírenie poznania parcelujú a tlmia.
Ako novinárka chcela „byt
vždy pri tom". Pretože nie
vždy sa to dalo (ani časove),
usilovala sa aspoň nadviazat a udržovat kontakty
so všetkými zdrojmi aktuálnych informácií u nás i
v zahraničí a sprístupňovat
ich svojim čitatefom. Do
Kozmosu dnes najmu jej
zásluhou prichádzajú informácie z astronomických
pracovísk Sovietskeho zvánu, z NASA, z ESO a z dalších významných astronomických a kozmonautičkých
organizácií a ústavov. Táňa
sa nemusela učit globálnemu mysleniu na školeniach.

Schopnost nadchýnat sa
„zázrakmi" Yudského poznania probudila v nej už
na samom začiatku novinárskej dráhy pocit ušTachtilej zodpovednosti za osud
sveta. Túto zodpovednost
najlepšie vedela prejavit
prácou, ktorej sa upísala:
popularizovala
výsledky
Yudského poznania tak, že
ich, ako to len ona vedela, „prekladala do Yudštiny",
do presných, hutných, ale
vždy čítavých a zrozumitePných novinárskych preja_
vov.
Ucta k vede ju naučila
ako človeka i novinára vážit si fakty. Preto ju neuspokojovalo zobrazovat iba
ich vonkajšie, neraz najefektncjšie prejavy. Vždy sa
analyticky a kriticky snažila propracovat k ich podstate a priblížit ich čitateYom vo všetkých vzrušujúcich súvislostiach. Neverila
tomu, že fakty hovoria sauny za seba. Bola presvedčená, že posolstvo, ktoré nesú, musí osvetiit človek,
ak pravda, vie, komu to tajomné posolstvo tlmočí.

Novinár, popularizátor vody, vravievala, musí presne
vediet, kto bude jeho čitateTom. Iba tak sa mu móže
podarit napísat článok, kto_
rý nic je iba chladnou reprodukciou faktov, ale dokáže zaujat, nadchýnat, inšpirovat. Táňa dokázala vo
svojieh materiáloch bravúrne spájat
exaktnost
s pútavostou podania, a to
nielen v článkoch, ktoré
podpisovala svojím menom
ale aj v nespočetných materiáloch, ktoré ako svedomitá redaktorka nezištne
redigovala, prepracúvala a
doplňala tak, aby ich so
záujmom pročítal a pochopil
aj do problematiky nezasvštený čitatef.
Táňa s úspechom popularizovala
viacero
vedných disciplín. Jej najvžčšou láskou však bola odjakživa
astronómia. Ked
roku 1976 prevzala zodpovednost za redigovanio Kozmosu, mnohí kolegovia novinári sa jej čudovali, prečo sa z „vetkej žurnalistiky" významných denníkov
a týždenníkov utiahla do

ústrania. Kozmos a astronómovia však pre Táňu nikdy neboli ústraním. Intuitívne cítila, že práve v časopise slovenských astronájde
nómov-amatérov
priestor na tvorivú sebarealizáciu, že práve v Kozmose bude móct najlepšie
slúžit ideálom, v ktoré kedysi uverila a ktorých sa
nikdy nemienila vzdut. Pod
jej vedením sa Kozmos
zmenil na nepoznanie. Celú svoju energiu, novinárske majstrovstvo a nevšedný organizačný talent vložila Táňa do ustavičnej obsahovej a formálnej inovácie nášho časopisu. Kvalitné reprodukcie neraz s tažkostami obstarávaných fotografií, farou na obálke
či vnútri čísla, kvalitný papier, modernú grafiku a
v neposlednom rade novú,
modernú redakciu získal
Kozmos predovšetkým vdaka nadšenu a ušfachtilej
tvrdohlavosti svojej šéfredaktorky. Práea pre Kozmos, ktorému venovala aj
značnú časí vofného času,
posyktovala Táni, napriek
všetkým mrzutostiam a obe_
tiam, pocit zmyslupinej sebarealizácie, bola pre ňu
zdrojom obnovovania vnútornej slobody, bez ktorej
nedokázala pracovat ani žit.
Táňa mala iba jednu tvár
— tú svoju. Keď jej išlo
o vec, neuznávala kompromisy. Jej energia, šarm a
výrečnost dokázali neraz
potisnút zdanlivo nepohnutefné hranice „rozumného".
Keá jej išlo o vec, nevedela si zahryznút do jazyka.
Mnohých jej schopnost povedaf pravé slovo na pravom mieste privádzala do
rozpakov, mých jej Yudská
suverenita a priamost poburovali, ale iba dovtedy,
kýlu nepochopili, že Táňa
nikdy nebojuje o výhody
pro seba.
Takmer trinást rokov bojovala Táňa Fabini vo farbách Kozmosu. Mala s ním
ešte velké plány. Snívala aj
o edičnej činnosti — chcela vydávat aktuálne knihy
pro svojich astronómov-amatérov. Po jej tragickej
smrti sa budeme snažit aspoň udržaf všetko "to, čo
vytvorila. Tým si najlepšie
uctíme jej pamiatku.
KOZMOS
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Z CIRKULAROV IAU
MA NEPTI3N PRSTENCE? V roku 1988 (2, a 25. augusta a 12.
septembra) nastali tni zákryty
hviezd Neptúnom. 1Ykaz pozorovali na piatich observatóriách, na La
Silla 2. augusta dokonca pomocou
1-metrového a 3,6-metrového áalekohladu súčasne. Zaujímavý je
v podstate negatívny výsledok:
z ósmich registrácií troch zákrytov sa v siedmich prípadoch nedokázala existencia prstencových
útvarov v okolí Rocheovej hranice
Neptúna, pritom počas prvého augustového zákrytu by sa taký útvar
mal dat zistit v prípade, že by
bol váčší ako 20 km, počas druhých dvoch zákrytov bol by zistený už od 2 km. Pri pozorovaní 2
m áalekohladom z Pic du Midi sa
v blízkosti časového stredu zákrytu zaznamenali dye nerovnaké
zjasnenia, ktorých póvod čaká na
vysvetlenie. A tak skór ako dókaz
prstencov sa potvrdil názor z roku 1985 (pozni Kosmos 4/1985), že
ak nejaké prstence okolo Neptána skutočne sú, móžu byt nesúvislé, dokonca premenlivé, ale nie také ako okolo ostatných troch velkých planét slnečnej sústavy.
• KVAZARY A AKTIVNE JÁDRA GALAXII sú stredobodom záujmu rozsiahlej pozorovacej kampane, ktorá sa začala v decembri
1988 a potrvá najmenej do augusta
tohto roku. Koordinuje ju radiace stredisko družice IUE (International Ultraviolet Explorer) a zapojili sa do nej všetky observatóriá,
ktoré majú technické možnosti pozorovat tieto objekty. Zmyslom medzinárodnej akcie je zhromaždit
dostatočne široký materiál, ktorý
by umožnil pochopit príčiny zmien
pozorovaných v správaní týchto
objektov. Napríklad kvazary 3C
279 a 3C 446 a dalšie objekty tohto typu náhle prechádzajú do fázy vysokej aktivity, čo sa prejaví
zvýšením svietivosti o 1,5 až 2
magnitúdy, objavovaním sa i miznutím absorpčných a emisných čiar
a zmenami spojitého spektra. Družica IUE pozoruje tieto kvazary počas celej kampane každé štyni dni.
Medzi objektami, na ktoré sa sústreáuje pozorovatelské úsilie, je
premenná seyfertovská
galaxia
NGC 5548, Markarjanove galaxie
Mrk 79, 279, 509, ako aj galaxia
NGC 4593.

vej vzdialenosti od Slnka. Po prechode perihéliom mala kométa postupne slabnút a 14. októbra mala
dosahovat jasnost okolo 8m. Podia
pozorovaní 25. augusta mala vyvinutý chvost dlhý 1,5° a podla výpočtov mala mat po prechode perihéliom okolo 10. októbra dokonca pozorovatelný protichvost. Družica Solar Maximum Mission neustále pozoruje svojím koronografom a polarimetrom oblast blízko
slnečného kotúča a očakávalo sa,
že kométu 19881 určite zaznamená
v blízkosti jej perihélia. To sa však
nestalo. Kométa teda nemohla byt
jasnejšia ako 4m, pretože družica
zaregistrovala
problémov
bez
hviezdu rVir, ktorá má 3,6m. Kométa nebola zistená ani po prechode perihéliom. Už 3. októbra
musela byt slabšia ako ilm a po
13. októbri musela byt slabšia ako
16m, pretože sa nenašla na snímkach 0,46 m ref lektora, kde sú
hviezdy tejto zdanlivej jasnosti.
Nepodarilo sa ju nájst dokonca
ani pomocou detektorov CCD 2,3
m ďalekohiadu Stewardovho observatória a 1,5 m palomarského
reflektora v ten istý deň. Preto
nemohla byt jasnejšia ako 21m.
Dráhu sa teda podarilo určit presne, ale jasnost kométy odhadnutá
na základe poznatkov fyziky komét sa vyvíjala odlišne od predpovede.

• SUPERNOVA 1987A vo Velkom Magellanovom oblaku vyvolala nárazovú vinu úžasu i pozornosti, ktorá sice už sčasti opadla,
ale pre odborníkov zostáva tento
objekt stále v centre pozornosti.
Ucelenejší prehlad určite prinesú
dalšie podrobné články, na tomto
mieste sa zmienime len o niektorých faktoch. Zaujímavé bude preverit, čije správny teoretický predpoklad, že žiarivá energia supernovy pochádza z rádioaktívneho
rozpadu kobaltu. Pozorovania pomocou gama-spektrometrov na balónoch i na družici dokazujú, že
pni výbuchu prebieha rozpad rádioaktívneho kobaltu 56Co. Pozoruji sa emisné čiary 847 a 1238 keV,
ktoré vysiela železo excitované
práve týmto rozpadom. Šírka oboch
emisných čiar zmeraná koncom
roka 1987 a začiatkom roka 1988
zodpovedá rýchlosti rozpínania 1300
km/s. Pozorovania v máji 1988
KOMĚTA MACHHOLZ — 1988j však už dávajú rýchlosti 3600zažiarila a zakrátko zmizla z do- -6000 km/s, z čoho vyplýva, že ráhladu. Jej objav oznámilo po pr- dioaktívny materiál sa začal mievom pozorovatelovi nezávisle pat šat s obálkou ležiacou nad ním.
dalších (všetci z Japonska) 8. au- Aj mnohofarebná pozemská fotogusta 1988. Vtedy kométa vyzera- metria ukazuje, že priebeh svela ako difúzny objekt 9. magnitú- telnej knivky medzi 130. a 265.
dy s centrálnou kondenzáciou. dňom po výbuchu dobre súhlasí
V priebehu dalších dev5t dní sa s rozpadom 56Co. Potom však nazískalo 21 presných poloh, ktoré stal asi 7 O/6 pokles intenzity, čo by
umožnili vypočítat
jej dráhu. mohlo súvisiet i s poklesom intenJe parabolická. Kométa mala zity oboch gama-emisií v apríli
byt v perihéliu 17. septembra 1988. 1988. Mnohofarebná fotometria
Podia efemeridy sa mala zjasňo- UBVRI ukazuje, že koncom júla
vat a 12. septembra mala dosiah- 1988 klesala jasnost supernovy ponut 2,5m, ale to už v malej uhlo- malšie. To móže súvisiet s exis-

tenciou dalšieho zdroja v oblasti,
napríklad slabej hviezdy, ale aj, čo
vzrušuje viac, pulsara schovaného
vnútri obálky.
Pozorovania zakázaných čiar vo
vizuálnej oblasti spektra ukazujú,
že koncom roka 1987 bola teplota
obálky asi 40 000 K. Šírky spektrálnych čiar v infračervenej oblasti v polovici roka 1988 odpavedajú rýchlosti rozpínania materiálu 3300-3500 km/s, čo súhlasí so
závermi z gama pozorovaní — že
rádioaktívny materiál sa mieša
s vrchnou obálkou, a preto je rýchlost rozpínania vodíkovej oblasti
asi o 2000 km/s menšia. V oblasti
10-13 m vzrástla v júli 1988 intenzita spojitého spektra. Pretože
odpovedajúci nárast sa v pásme
2-4 ,um nepozoroval, usudzuje sa,
že začal vyžarovat prachový materiál v blízkosti supernovy. Z intenzity infračervenej spektrálnej
čiary kobaltu na 1053 nm sa odhaduje, že v materiáli po výbuchu je asi 0,0023 Mo kobaltu, čo
velmi dobne súhlasí s teoretickou
predpovedou, podia ktorej by ho
malo byt 0,0020 hmotnosti Slnka.
Ultrafialové pozorovania družice
IUE v júli minulého roku umožnili
odhadnút velkost oblasti, kde sa
tvoria spektrálne čiary: polomer
na 5X10'2 km. Škvrnová interferometria z apríla 1988 dáva uhlové
rozmery zvyškov supernovy 0,026"
na vinovej dlžke 533 nm a 0,027 pni
656 nm. Svetelné prstence okolo
obálky supernovy sa pozorovali
v róznych oblastiach, a to nezávisle na štyroch observatóriách ďalekohladmi priemeru od 1 do 4 m.
Vysvetlenie, ktoré sme priniesli
v Kozmose 5/1988 — že tieto koncentrické svetelné kruhy sú oblaky, ktoré hviezda postupne odvrhla ešte dávno predtým, než sa dostala do štádia supernovy — nahradila dalšia interpretácia: že sú
to svetelné echá — odrazy svetla
supernovy od medzihviezdneho materiálu. Vznikajú na miestach, kde
dospela gulová vinoplocha od výbuchu supernovy a kde je zvýšená hustota materiálu. V tomto prípade je to v miestach, kde sa aj
predtým pozorovala hustá oblast
s emisiou H. Obálka, či zvyšok
supernovy, je obvykle nesymetrická. Že ide skutočne o odraz svetla supernovy, sa potvrdilo spektroskopicky. Spektrum vonkajšieho
prstenca sa síce vóbec nepodobá
spektru supernovy získanému v tú
istú noc v marti 1988, ale postupné premeriavanie záznamov spektier po jednotlivých mesiacoch ukázalo, že spektrum vonkajšieho
oblúka je zhodné so spektrom supernovy z apríla 1987. V júli 1988
sa začal vonkajší prstenec deformovat v smere k objektu 30 Dor.
To preto, že okolo tejto hviezdy
vznikla v dósledku silného hviezdneho vetra obálka o polomere 370
parsekov. Z týchto pozorovaní sa
zároveň dá odhadnút, že supernova 1987A je asi o 140 parsekov Balej ako 30 Dor.
Pripravil: J. Zverko
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Začína sa výroba VLT
Štyriobrovské zerodurové kotúče, každý s priemerom 8,2 metra,
odlejú v Schottových sklárskych
závodoch v Mainzi, NSR, pre Európske južné observatórium (ESO).
Z týchto odliatkov potom v Zeissových závodoch v Oberkochene,
NSR, vybrúsia zrkadlá pre zatial
najváčší optický dalekohIad VLT
(Very Large Telescope), ktorý bude umiestnený na La Silla v CMle. Kontrakt medzi ESO a firmou
Schott bol podpísaný v septembri
minulého roku a tým sa dalekohlad VLT dostáva do štádia reckzácie. Kotúče ze zeroduru, sklenenej keramiky s takmer nulovou
tepelnou roztažnostou, budú neobvyklo tenké — pri priemere 8,2
metra budú mat hrúbku iba 17,5
cm. Ich výroba vyžaduje netradičnú technológiu, ktorú firma Schott
navrhla už v roku 1984. Odvtedy
až do vlaňajška prebiehal vývoj
technológie, ktorý vyvrcholil úspešným odliatím 4-metrového zerodurového kotúča. Pri tomto výrobnom postupe sa roztavený materiál leje do rotujúcej formy. Pósobením odstredivej sily získa povrch rotujúceho kotúča želaný parabolický tvar, čím sa minimalizuje množstvo materiálu, ktorý treba odstránit v priebehu nasledujúcejfázy brúsenia.
Správy ESO 12. 9. 1988

Vznikajúci kvazar?
Takmer všetky galaxie, ktoré
pozorovala úspešná infračervená
družica TRAS, majú maximum intenzity infračerveného žiarenia až
v okolí vinovej dlžky 100 um, či
dokonca ešte Balej. Nečudo teda,
že J. A. Frogela a J. H. Eliasa
z observatória na Kitt Pecku zaujal objekt, ktorý najviac žiari už
na vinovej dlžke 25 Um. Od tejto
vinovej dlžky klesá intenzita žiarenia objektu na obe strany.
Pozoruhodný objekt s katalógovým označením TRAS 00521-7054
sa podarilo stotožnit s malou galaxiou, ktorá leží za Malým Magellanovým oblakom. Vizuáhze spektrum potvrdilo unikátnost tohto
objektu. Emisným spektrem vo viditeInej oblasti sa galaxia zaraduje medzi typické Seyfertove galaxie 2. typu a rozdelenie energie
v dalekej infračervenej oblasti ukazuje, že táto galaxia patrí ve
vesmíre medzi najhorúcejšie. Celková svietivost objektu je skoro
1012Lo.
Frogel a Fhas v The Astrophysical Journal, Vol. 313 navrhli aj
predbežný model objektu. Zosilnenú infračervenú emisiu v okolí vlnovej dlžky 25 ,um podia autorov

spósobuje silná vrstva prachu, cez
ktorú prechádza žiarenie svietivého centrálneho objektu — kva7.ara
alebo Seyferbovej galaxie 1. typu.
Tým, že prach žiarenie rozptyluje
a skresIuje, pozorujeme maximum
rozdelenia energie až v oblasti váčších vinových dlžok.
Takýbo model zodpovedá galaxii,
která prechádza zo štádia tvorby
hviezd do obdobia zvýšenej aktivity. V centre objektu IRAS 005217054 už zrejme dominuje netepelný centrálny zdroj žiarenia, no
prach a plyn, ktorý zvýšil z hviezdotvorného obdobia, ešte stále absorbuje váčšinu svietivosti zdroja.
Máme teda možnost pozorovat objekt, který sa pravdepodobne práve merit na klasický kvazar.
J. Rybák
Čakáme na prelet Voyagera

Neptún
a sličná aktivita
V časopise Science (1986, Č. 234)
uverejnili americkí veda G. W.
Lockwood a D. Thompson velmi
zaujímavú správu o tom, že vizuálna jasnost Neptúna sa periodicky
mení v závislosti od fázy cyklu slnečnej aktivity. Amplituda týchto
zmien dosahuje až 4 0/o celkovej
jasnosti planéty a je v antikorelácii s fázou slnčného cyklu: maximálnu jasnost má Neptún v minime slnčného cyklu a naopak.
Samotný fakt, že Slnko svojou
aktivitou vplýva nielen na našu
Zem, ale aj na dalšie planéty, nijako neprekvapuje. Ved vplyv
centrálnej hviezdy na celú planetárnu sústavu sa dá predpokladat
ako niečo samozrejmé. Vieme
predsa, že častice sličného vetra
sa šíria až k hraniciam slnečnej
sústavy — presviedča nás o tom
aj sektorová štruktúra medziplanetárneho magnetického pola, ktorú pozorujeme aj ve velmi vzdialených končinách medziplanetárneho priestoru. Napriek fiomu
správy ,o novom potvrdení známeho faktu až na periférii slnečnej
sústavy prijímame s pocitom niečoho nevšedného.
Neptún dostáva približne 900-krát menej sličného žiarenia než
naša Zem — a predsa sa jeho jasnost v priebehu sličného cyklu
mení dost výrazne, až o 4 %.
Z meraní v okolí Zeme vieme, že
celkový energetický výkon Slnka
sa mení len nepatrne: variácie slnečnej konštanty dosahujú len
niekoIko stotín percenta jej strednej hodnoty 1373 W/m2. Ak ale intenzitu sličného žiarenia meriame v rozličných vinových dlžkach
osobitne, zistíme, že v krátkovin-

nej oblasti — v ultrafialovom a
róntgenovom žiarení sa pocas slnečného cyklu prejavujú dost výrazné zmeny. Napríklad v 21. cykle sa intenzita žiarenia na vinovej
dlžke 205 nm zmenila medzi minimom a maximem až o 13 %.
Z toho vyplýva, že aj variácie jasnosti Neptuna musia byt spojené
so zmenami žiarenia Slnka v krátkovinnej oblasti.
Presný mechanizmus týchto
zmien ale je zatial známy (ved
zatial nepoznáme ani mechanizmus pósobenia slnečnej aktivity
na našu Zem), avšak predpokladá
sa, že ultrafialové žiarenie je hlavným činitelom, ktorý moduluje fotochemický mechanizmus (v atmosfére Neptúna má hlavné zastúpenie metán) a sprostredkovane tak vyvoláva periodické zmeny
v klimatickom systéme Neptúna
(podobná variabilita sa prejavuje
v ionosfére našej Zeme). Nevylučuje sa však ani vplyv galaktického kozmického žiarenia, ktorého
účinky sú v týchto oblastiach slnečnej sústavy výraznejšie než
v okolí Zeme. Kozmické žiarenie
je však modulované aj premenným tokom častíc sličného vetra.
V tejto súvislosti sa s napátím očakáva prelet kozmickej sondy
Voyager okolo Neptúna v auguste
tohto roku, ktorá nám poskytne
bližšie informácie o energetických
pomeroch medzi slnečným vetrom,
ultrafialovým žiarením Slnka a
galaktickým kozmickým žiarením
v tejto oblasti slnečnej sústavy.
Variácie celkovej jasnosti Neptúna, ktoré sú vyvolané zmenami
slnečnej aktivity, sa pozorujú aj
napriek tomu, že termálne žiareale vnútorného zdroja Neptuna je
asi 2,5-krát intenzívnejšie než dopadajúce sličné žiarenie v atmosfére planéty. Zmeny jasnosti
Neptuna, ktoré by mohli byt vyvolané jeho pohybom okolo Slnka za merané obdobie (od r. 1972
do 1985), nemali by prekračovat
hodnotu 0,5 %, pretože dráha Neptúna okolo Slnka je takmer kruhová a pri vzdialenosti, v akej sa
planéta nachádza od Slnka (zhruba 30 AU), je jej obežná doba približne 165 rokov.
Antoni práce sa zaoberali aj
zmenami v sfarbení pólu Neptuna, ktorý býva viac alebo menej
červený. Tieto zmeny však znejme nesúvisia so slnečnou aktivitou a ani s ňou nekorelujú, ale
móžu byt prejavom dlhoperiodických zmien v atmosfére planéty.
Správa o vplyve slnčného žiarenia na atmosféru vzdialeného
Neptúna ukazuje potrebu venovat
sa podrobnejšie výskumu slnečnej
aktivity, pretože jej vplyvy na pašu Zem sú určíte výraznejšie.
RNDr. Vojtech Rušin, CSc..
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Planétky

O svojej práci rozpráva
doc. ANTONIN MRKOS, CSc.

na Kleti

a

Vyhradávanie nových planétok je doménou klasických astronomických metód. Fotografická platňa tu
ešte stále hrá prím. Je to oblast, kde ešte neprenikla
automatizácia pozorovaní ani konkurencia družicovej
techniky. Astronóm v noci pinej hviezd sám pointuje
svoj dalekohrad, zakladá a vyberá platne, vyvoláva ich
a hradá jemné stopy, ktoré na nich zanechalo slabé
svetlo planétok. Je to práva úmorná, ale má aj svoje
čaro. Zostáva ako jeden z posledných ostrovov klasickej pozorovaterskej astronómie.
Medzi popredné pracoviská s týmto zameraním patri
aj naše observatórium na Kleti (nad Českými Budějovicami), ktoré vedle dnes už 71-Točný docent Antonín
Mrkos, CSc. Počet nových planétok objavených na tomto observatóriu za desaf rokov systematickej práce dosahuje už úctyhodné číslo: 2 026. Je to „stav konta"
k decembru 1988. Ak chceme zhodnotit podiel, aký má
toto observatórium na objavoch nových planétok
v rámci svetovej astronómie, stačí povedat, že z planétok objavených od roku 1980 na 88 observatóriách sveta pripadá na K1eť viac než desatina.
Na Kleti tráví docent Mrkos väčšinu svojho času.
Do Prahy prichádza, len ked je Mesiac v spine a pozorovat sa nedá. Na širšie debaty však akosi nikdy nie
je čas. A tak sa stalo, že sme sa o planétkach a všeličom inom dosýta porozprávali až v Baltimore, kde sme
sa v auguste minulého roku obaja zúčastnili na valnom
zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie (IAU).
Keáže doc. Mrkos patril k najaktívnejším pozorovaterom Halleyovej kométy, zúčastňoval sa aj na zasadaniach venovaných výsledkom IHW (International Halley Watch), a pretože v uplynulom trojročnom období
pred kongresom bol predsedom komisie pre astronomické telegramy, bol zaneprázdnený aj organizačnými
povinnostami. Napriek tomu sa medzi zasadaniami
večer na internáte tamojšej univerzity našli chvíle volna, ktoré sme strávili v debatách o charaktere a zmysle
súčasných i budúcich výskumov malých telies slnečnej
sústavy. Tieto naše diskusie som zhrnul do nasledujúecho rozhovoru.
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■ Každý, aj laik, iste docenil
kvalitu krásnych a detailných snímok jadra Halleyovej kométy,
ktoré získala sonda Giotto. Nezdá
sa vám, že pri oslňujúcich výsledkoch družicovej astronómie sa tie
naše pozemské pozorovania postupne stanú popoluškou?
— Rozhodne nie. Velký význam
majú a budú mat .aj pravidelné
pozičně pozorovania, od ktorých
závisia všetky predpovede poloh
periodických komét. Takisto ani
fotometrický a spektroskopický
výskum najmá neperiodických komét si bez pozemských pozorovaní
vóbec nemožno predstavit. V budúcnosti sa však údaje získané zo
Zeme budú stále viac spresňovat
a doplňat pozorovaniami z družíc.
Ale práve tak aj pozemské pozorovania vždy budú pre družicovú
astronómiu nenahraditelné ako
zdroj impulzov pri zostavovaní
programu astronomických družíc
a sond.
■ Komplexný výskum Halleyovej kométy priniesol celý rad nových podnetov a nápadov. Na aké
ďalšie kozmické experimenty sa
v budúcnosii móžeme tešit?
— Každý nový kozmický projekt, práve tak ako nový dalekohTad s výrazne lepšími parametrami, v historii vesmírneho výskumu vždy podstatne posunul hranice nášho poznania. Ak hovoríme
o plánoch súcčasnej kozmonautiky,
rád by som sa zmienil niektorých
návrhoch, ktoré — ak sa dočkajú
rPalizácie — mohli by mat zásadný význam pre výskum slnečnej
sústavy. Taký je projekt CRAF
(Comet Randezvous Asteroid Flyby Mission), kborý navrhuje NASA
v spolupráci s Európskou kozmickou agentúrou ESA. Na rozdiel
od doterajších kometárnech sond,
ktoré leteli k Halleyovej kométe
a mali možnost skúmat ju len
krátky čas, tento projekt plánuje
prvé skutočné stretnutie sondy
s kométou : celé tni roky má sonda
letiet popri kométe, čo umožní,
aby prístroje nepretržite dlhý čas
sledovali vzrastajúcu aktivitu kométy na jej ceste k Slnku. Budú
systematicky analyzovat prach,
plazmu a zložene plynov prúdiacich z kométy. Potom má nasledovat hlavný experiment: zo sondy
sa odpálí strela s prístrojmi, ktorá
má vniknúť až 1 meter hlboko do
jadra kométy. Konečne by sme
mali šancu získat priamym meraním podrobné informáoie o teplote a zložení povrchu kometárneho
jadra, presvedčit sa, či táto „špinavá snehová guYa" skutočne obsahuje okrem vody metán, uhlík,
čpavok, silikáty a azda aj kovy.
Overilo by sa aj podozrenie, či
tmavé povrchové škvrny, aké sa
pozorovali na jadre Halleyovej ko-

méty, skutočne súvisia s prítomnostou zlúčenín uhlíka, alebo dokonea aj zložitých organických
zlúčenín. Stretnutie s kométou bolo plánované, ked sa ešte blížila
k Zemi Halleyova kométa. Prelet
popri Halleyovej kométe a potom
randezvous s dalšou periodickou
kométou Tempel 2 mala mat na
programe spoločná sonda NASA
a ESA. Lenže let, ktorý mal byť
zlatým klincom kozmického výskumu komét, sa nakonec odvolal
— NASA nemala prostriedky. Teraz sa projekt opat aktualizoval.
Ak sa uskutoční v roku 1992, ciePová kométa by opál mala byť
Tempel 2. V tom prípade by sonda cestou ku kométe preletela aj•
v blízkosti dvoch planétok hlavného pásma — Malautra a Hestig,
takže po prvýkrát by sme mohli
získat podrobné snímky týchto
malých telies, aké na vePkú vzdialenost pozorujeme aj na našom observatóriu. Zdá sa však, že sa znova odloží o dalšie tni roky. V prípade štartu sondy v roku 1995 by
cieTová kométa bola Kopff a prvou planétkou, ktorú by kozmická
sonda snímkovala zblízka, stala by
sa planétka hlavného pásma — 449
Hamburga.
■ Onedlho sa má dostat na
obežnú dráhu družica Hipparcos.
Aký bude jej prínos pre výskum
malých telies slnečnej sústavy?
— Bude velkým pomocníkom aj
pre pozorovateIov planétok a dúfajme, že jej štart, plánovaný na
tento rak, sa naozaj uskutoční. Bude to vlastne dokonalé astrometrické laboratórium, ktoré v nasledujúcich rokoch bude mat za úlohu
predovšetkým systematické pozičně pozorovane hviezd. Údaje, ktoré astronómovia pomocou tejto
družice získajú, umožnia určovat
paralaxy a vlastné pohyby hviezd
s presnostou až na jednu tisícinu
sekundy. Nový hviezdny katalóg,
ktorý sa potom zostaví, využijeme
aj v našej práci. Umožní nám
presnejšie určovat polohy planétok. Ved nedostatočná presnost,
s akou sa v súčasných katalógoch
uvádzajú súradnice a vlastné pohyby referenčných hviezd, je aj vo
výpočboch poloh planétok najčastejším zdrojom chýb.
I Vrátme sa však k pozemským
pozorovaniam. Je o vás známe, že
na pozičné merania využívate na
Kleti každú jasnú noc. Exponovaiden''
nie platní, ich .vyvolávanie,
tifikácia hviezdneho popa spojená s trpezlivým vyhladávaním nových objektov, precízne zistovanie
súradníc objektu, a po získaní
všetkých údajov výpočet pozicie
planétky na počítači — celý tento kolotoč je úmorná práca, akú
si sotva dokáže predstavit ten, kto
ju zblízka nepozná. Ako je vóbec

možné, že napriek takýmto pomerne zdlhavým a velmi náročným
postupom ešte stále móžete konkuroval mým observatóriám, ktoré vp/hodnocujú svoje pozorovania
pomocou !prístrojov riadených počítačem a navyše majú aj ovela
väčí počet pracovní kov? Kolkí
vlastne na Kleti pozorujete?
— Teraz sme tu dvaja, Zdenka
Vávrová a ja. Nedávno k nám pristúpil tretí, mladý pracovník, ale
je teraz na vojenčine.
I Kol'ko planétok bobo už vlastne doteraz objavených?
— Kaitalóg „Efemeridy malých
platit", ktorý pravidelne vydáva
leningradská Centrála pre malé
planéty slnečnej sústavy, obsahuje
3741 definitívne očíslovaných planétok. Je to stav ku kontu roka
1988. Zhruba pátnásobok planétok
na svoje očíslovanie ešte čaká. Netrúfam si však odhadnút — a ani
sa to nedá — kolko planétok v slnečnej sústave vlastne existuje.
Záleží totiž aj na tom, čo budetne považovat za planétku, aké
kritériá veYkosti určíme pre telesá, ktoré budeme počítat do tejto
skupiny. Novoobjavených planétok
stále pribúda. A pretože medzi nimi sú telesá stále menších rozmerov, dá sa očakávat, že so zdokonalovaním pozorovacej techniky
budeme postupne pozorovat planétky s priemerom rádove niekoTko stovák metrov. A kecy už nám
pozorovacia technika umožní nájst
v pásme planétok aj niekolkometrové telesá, je diskutabilné, či takéto balvany máme vóbec nazývat planétkami alebo meteoroidmi.
■Lenže nie je planétka ako
planétka. Tie, čo obiehajú po kruhových dráhach medzi Marsom a
Jupiterom a nikdy sa nepriblížia
k Zemi, sú ovela bežnejšie než planétky typu Amor a Apollo s výstrednou eliptickou dráhou. Objav
takejto planétky je pra pozorovatela takrečeno troje jou. Kolkými
sa móže pochválit vaše observatórium?
-- Objav planétky typu Amor
alebo Apollo je skutočne zriedkavostou. Vezmime si našu štatistiku pozorovaní. Od roku 1980 sme
na Kleti našli a určili polohu celkove asi 9 tisíc planétok, z nich len
21 boto typu Amor a Apollo. Spomedzi planétok, ktoré sme u nás
pozorovali, bobo vyše 2 tisíc nových, ešte nekatalogizovaných.
Z týchto nových len tni boll typu
Apollo a tni typu Amor. Podarito sa nám nájst aj dvoch nových
Trójanov, jeden z nich je velmi
velké teleso s priemerom asi 100
km. Aj takéto velké planétky sa
ešte občas podarí objavit, obyčajne v oblastiach mimo ekliptiky,
kde observatóriá zamerané na vy43

Na pozorovanie planétok slúži na Kleti velká Maksutovova komora (625/830/1870), ktorá je na spoločnej montáži
s dvojitým Zeissovým refraktorom (dolu) s objektívmi 250 a 170 mm.
Snímky: Ota Sep
hIadávanie nových planétok pozorujú zxiedkavejšie. Trójania a Gréci sú skupiny planétok na dráhe
Jupitera; v libračných bodoch pred
a za planétou. Sú to najvzdialenejšie planétky (ak nerátame také výnimočné telesá, ako je povedznie Chirón), -a preto nájsí nového Trójana je tiež dost velká
zriedkavosf. A kecy už hovoríme
o našej štatistike — sú obdobia,
kecy na našich platniach nachádzame len samé známe planétky — a
inokedy zas akoby sa vrece roztrhlo a vysielame dlhé zoznamy
s polohami nových telies, ktoré ešte nic sú v katalógu. Mimoriadnu „úrodu" sme malí minulý rok
v októbri a novembri. Našli sme
130 nových planétok! Samozrejme,
zatiaY nevieme, koTko z tohto počtu bude takých, ktoré sme u nás,
na Kleti, pozorovali ako prví. Až
kecy sa planétka pozoruje trikrát,
móže sa vypočítat jej dráha — a
ked sa pri dalšom obehu potvrdí,
pripadne prvenstvo observatóriu,
ktoré ako prvé umožnilo výpočet
dráhových elementov. ObjaviteY
má pritcm možnost navrhnút pre
novú planétku meno. Nám zatiaY
priznali prvenstvo v objave 70 planétok.
V pasledných rokoch sa vePa lcovorž o tom, že zrážka Zeme
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s planétkou by znamenala ekologickú katastrofu. Aj vyhynutie dinosaurov sa pripžsuje takej udalosti — ktorá nebola v hžstórži Zeme
ojedinelá. Ak by nejaká planétka
nebezpečne smerovala k Zemi, móžu to observatóriá zavčasu predvždaE?
— Bobo by sice lichotivé vystupovat v roli záchrancov Yudstva,
ale naše pozorovania túto možnost
nemajú. Varovanie by prišlo neskoro. Už sa však zriadila stála
služba na vyhTadávanie nebezpečných planétok pomocou radaru.
Pracuje zatial experimentálne
v rámci JPL a hlavným organizátorom je Yeomans, ktorý platí za
najerudovanejšieho astronóma pre
výpočty dráh nebeských telies.
Ked sa zistí planétka s podozrivou
dráhou dost zavčasu — a zdá sa,
že radar dáva túto možnost — nebol by problém vychýlit jej dráhu.
■ Pri takom vel'kom počte nových planétok, aké sa objavujú na
prof esionálnych
observatóriách,
zdá sa takmer nemožné, že by
v tejto oblasti mal ešte stále nejakú šancu uplatnenia amatér. . .
— Naopak, v celosvetovom meradle hrajú aj v tejto oblasti amatéri významnú úlohu. Musím vyzdvihnút predovšetkým prácu ja-

ponských a amerických astronómov, ktorí majú azda najrozší•renejšiu pozorovateTskú základňu,
s vybavením ako niektoré profesionále observatóriá. Samotní japonskí amatéri od roku 1980 objavili 310 nových planétok, čo je
úctyhodný počet. Pribom 60 cm
reflektor je v ich vybavení výnimkou. Prevažujú špeciálne dalekohYady s priemerom okolo 30 cm.
■ A kométy?
— Na tomto poli majú amatéri
ešte širšie pole uplatnenia, o čom
svedčí aj štatistika objavov za posledných 30 pokov. Amatérski pozorovatelia so svojimi malými, ale
značne svetelnými dalekohTadmi
móžu ešte stále konkurovat prof esionálnymobservatóriám preto,
že prenosné prístroje dávajú možnost vybrat si vhodné pozorovacie miesto, kde neruší rozptýlené
svetlo nijakého blízkeho mesta. Je
pravda, že fotografická platňa zachytí aj oveTa slabšie objekty, ale
na druhej strane za ten čas, kým
sa platňa exponuje, prezrie skúsený amatér niekoTkonásobne vščšiu časí oblohy. Amatéri majú stále obrovskú šancu. Len treba, aby
pozorovali. K tomu by som ich
chcel povzbudit aj pri tejto príležitosti.
Zhováral sa: MAREK WOLF

V auguste tohto roku očakávame důležitú vdalosf vo výskume slnečnej sústavy: sonda Voyager 2, ktorá práve dovfši dvanásf rokov
od svojho štartu zo Zeme, sa dostane k dalšiemu cielu svojej cesty — k planéte Neptún. Preletí v tesnej blízkosti aj popri Tritóne,
veYkom a zaujímavom mesiaci, o ktorom už vieme, že musí maf
atmosféru. (Je dokonca možné, že ju tvorí, podobne ako atmosféru
našej Zeme, prevažne dusík.) Tesný prelet popri Neptúne a mesiaci
Tritóne je plánovaný na 24. augusta 1989. Je však možné, že riadiace stredisko dráhu Voyagera 2 trochu pozmení. Je totiž podozrenie, že Neptún maže maf neúpiný prstenec alebo ďaiŠí mesiac, a to
práve v mieste, kadial vedie plánovaná dráha sondy. Zmena dráhy
by mohla ovplyvnif aj termín tesného preletu.
Neptún a jeho mesiac Tritón je posledným cieTom sondy Voyager 2, ktorá má už za sebou celý rad atraktívnych výsledkov: bola
prvou a na dlhší čas zostane aj jedinou sondou, ktorá nám ukázala
zblízka Urán, jeho mesiace a prstence (v januári 1986) a ešte predtým spolu s Voyagerom 1 preskúmala dye najv5čšie planéty slnečnej
sústavy — Jupiter (v júli 1979) a Saturn (v auguste 1981). Článok
o Neptúnových mesiacoch a cieIoch sondy Voyager 2 v týchto vzdialených končinách slnečnej sústavy sme prevzah s časopisu Scientific American 7/1985 (autori Robert H. Brown a Dale P. Cruiksank)
a dopinili správami z cirkulárov IAU (Medzinárodnej astronomickej
únie.

VzdialenosE od Urána k Neptúnu,
vyše 1,5 miliardy kilometrov, prekoná sonda Voyager 2 za tni a pol roka.
Najdóležitejším cielom sondy v týchto končinách slnečnej sústavy bude
Neptúnov mesiac Tritón, okolo ktorého preletí vo vzdialenosti menšej
ako 10 tisíc kilometrov. Druhý, ovela vzdialenejší a podstatne menší
Neptúnov mesiac, Nereida, nebude
v dosahu prístrojov sondy. Obieha
okolo Neptúna po velmi naklonenej
eliptickej dráhe a dostáva sa až do
vzdialenosti 9 miliónov kilometrov
od planéty. Aj po prelete Voyagera
2 zostane nepreskúmaným telesom
slnečnej sústavy. O fyzikálnych
vlastnostiach Nereidy nevieme takmer nič, lebo jej svetlo je príliš slabé. Zo zdanlivej jasnosti sa jej pnemen odhaduje na 150 až 525 kilometrov, čo je hodnota porovnatelná
s najvličšími asteroidmi.
Tritón, ktorý obieha po kruhovej

NEPTÜNOVE
MESIACE
apocentrum

~...

dráha
Nereidy

dráha Tritóna
O
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Dva Neptúnové mesiace, Tritón a Nereida (označené čiarkami). Tritón —
v5čší, vnútorný mesiac — je zhruba toIký ako náš Mesiac, zatiaT čo Nereida je podstatne menšia. Jej priemer sa odhaduje na 150-525 km. Snímku
urobil Ch. Veillet cez kanadsko-francúzsko-havajský dalekohTad na Mauna
Kea.

Neptúnove mesiace obiehajú okolo
planéty po velmi odlišných dráhach.
Nereida, menší a vzdialenejší mesiac, má dráhu tvaru výrazne pretiahnutej elipsy a dostáva sa až
do vzdialenosti 9,1 milióna km od
planéty. Dráhu Tritóna, vžčšieho mesiaca, znázorňuje malý krúžok. Neptún sa v tejto mierke nedá nakresliC — bol by len nepatrným bodom
uprostred dráhy Tritóna.
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dráhe zhruba 350 tisíc km od planéty, je približne taký velký ako
náš Mesiac. Tritónova dráha je temer zhodná s rovinou obehu Neptúna a jej sklon voči rovníku planéty je asi 28°. Tento mesiac obieha
retrográdne, v opačným smere než
je smer rotácie planéty, a preto ho
slapové sily brzdia: prílivová vina,
ktorú mesiac zdvíha na planéte, pohybuje sa proti smeru rotácie a výsledný gravitačný tah spomaluje mesiac na jeho dráhe (pozni obr. vpravo). Tritón sa teda dostáva stále
bližšie k Neptúnu. Prvé výpočty
predpovedali Tritónov pád za menej
ako 100 miliónov rokov, ale nedávne práce, ktoré robil Alan W. Harris z JPL (Laboratórium pre raketový pohon), naznačujú, že tento proces je ovela pomalší a Tritón pre_
žije ešte zhruba 10 milárd rokov.
Neptún a jeho mesiac sú od Slnka zhruba o polovicu ďalej než Urán.
Dalo sa teda predpokladat, že oblast
slnečnej prahmloviny, kde sa tieto
telesá formovali, bola chladnejšia, a
preto by Tritón mal mat trochu mé
chemické zloženie než Uránove mesiace. Napriek tomu sme pred viac
než desiatimi rokmi, keá ešte neboli k dispozícii nijaké údaje, takmer
s istotou očakávali, že Tritónove
spektrum v blízkej intračervenej
oblasti ukáže na povrchu mesiaca
velmi chladný vodný lad, a zdalo sa
nám zarážajúce, že sme na našich
prvých spektrách nič takého nenašli. Namiesto toho sa ukázal silný
absorpčný pás na vinovej dÍžke 2,3
mikrometra, ktorá je typická pre
metán. Až spektrá nám teda ukázali, že voda nemóže byt prevládajúcim prchavým materiálom na povrchu tohto objektu, ktorý leží na
okraji slnečnej sústavy, a priniesli
dókaz toho, že oblast slnečnej prahmloviny, kde sa vytváral Neptún,
musela sa výrazne lišit teplotou
i zložením od oblasti okolo Urána.
Objav metánu na Tritóne viedol
k vzrušujúcemu záveru: Tritón musí mat atmosféru, pretože metán sa
ovePa Tahšie vyparuje ako voda.
Presnejšie povedané — zmrznutý
metán Tahšie sublimuje než lad vodný, pretože jeho pary majú pni danej teplote vyšší tlak. Pri nízkych
teplotách, aké sú v oblasti Urána a
Neptúna, ale je možné, aby sublimoval vodný Tad, ale zmrznutý metán
bez problémov mení skupenstvo. Hoci sa absorpčné pásy v prvých Tnitónových spektrách dali interpretovat aj ako zmrznutý, aj ako plynný
metán, predpokladali sme jeho výskyt v oboch skupenstvách.
Podrobnejšie spektrá, ktoré sme
neskór, r. 1981 získali v spolupráci
s Clarkom, nás doviedli k záveru,
že na Tritóne by mohol byt dokonca
aj oceán. V spektrách sa totiž ukázal absorpčný pás na vinovej dŤžke
m, ktorý nemožno pripiso2,16
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Schéma ukazuje, prečo sa Tritón pni svojom obehu okolo Neptúna dostáva
stále bližšie k planéte. Mesiac sa pohybuje Po kruhovej dráhe vo vzdialenosti asi 350 tisíc km od Neptúna. Jeho gravitačné pole planétu deformuje
do mierne pretiahnutého tvaru. Slapové vzdutia sú znázornené čierno. Pretože planéta nie je dokonale pružná a rotuje opačným smerom, než obieha
Tritón, je Slapové vydutie na bližšej strane vždy pozadu za mesiacom a pósobí namho gravitačnou silou N. Gravitačné vydutie na vzdialenejšej strane
planéty pósobí na Tritón menšou silou (F). V dósledku takéhoto brzdenia
sa mesiac dostáva stále na nižšiu dráhu. Tento proces je samozrejme velmi
pomalý. Na obrázku sú Urán a Tritón nakreslené v mierke, ale leh vzdiale_
nosí je sune zmenšená. Takisto aj velkost slapových vydutí je slino prohnaná.
vat metánu ani iným príbuzným
uhlovodíkom. Pokúsili sme sa proto svoje dalšie úvahy postavit na
predpoklade, že absorpčné čiary patria molekulárnemu dusíku. Aj ked
molekuly dusíka pni bežných podmienkach nepohlcujú žiarenie na vlnových dÍžkach zodpovedajúcich
blízkej infračervenej oblasti, pri vysokom tlaku sa už absorpcia prejavuje slabými čiarami v spektre. Aby
sme vysvetlili, prečo sa absorpcia
dusíkových molekúl prejavuje tak
výrazne, ako tomu nasvedčujú silné pásy v našom spektre, predpokladali sme, že dusík musí byt na Tritóne v podmienkach velmi vysokého tlaku, pri ktorom by už mal —
za takých nízkych teplót, aké sú na
povrchu tohto mesiaca — kondenzovat na kvapalinu, prípadne až do
pevnej fázy.
Svoje spektrálne pozorovania sme
potom interpretovali takto: časí povrchu Tritóna pokrýva oceán tekutého dusíka, hlboký prinajmenšom
niekoTko desiatok centimetrov a azda i viac. Zdá sa, že dusíka je na
Tritóne podstatne viac než metánu.
Metán móže byt v určitom malom
množstve rozpustený v dusíku, avšak
vyskytuje sa najmá v pevnom skupenstve: knyhy metánového ladu
pokiývajú na mnohých miestach povrch Tritóna. Musím zdóraznit, že
naše úvahy o oceáne dusíka na Tritóne sú len predbežnou hypotézou.
Ak na tomto mesiaci dusík naozaj
je, nemal by byt v tekutej formo,

tvrdla Jonathan I. Lunine z Arizonskej univerzity a Stevenson ktorí
na základe teoretickej práce vyvodili, že dusík by sa mal na Tritóne vyskytovat skór v pevnom skupenstve, ako lad. Vyniešit tento problém by mohli ďalšie pozorovania zo
Zeme a údaje z Voyagera 2.
Dusík velmi Tahko sublimuje už
pni nízkej teplote. Proto ak sa naozaj vyskytuje na povrchu Tritóna
— nech by už bol v akejkoTvek forme — potom tento mesiac musí mat
hustú dusíkovú atmosféru. Možno
odhadnút, že jej tlak na povrchu
Tritóna by bol 10 až 30 O/p hodnoty
atmosferického tlaku na zemskom
povrchu. Zatial vieme s určitostou
len o dvoch velkých telesách v slnečnej sústave, ktoré majú atmosféru zloženú prevažne z dusíka. Jedným z nich je velký Saturnov mesiac Titan, druhým naša Zem. (Keby sme našu Zem posunuli ďalej
od Sinka, až do vzdialenosti Tritóna, vplyvom nízkej teploty by paša atmosféra skondenzovala a vytvorila by oceán hlboký asi 15 metrov.) Dusíková atmosféra by teda
bola nesmierne zaujímavým námetom pro planetárny výskum. Velmi
zauj tmavá je aj otázka póvodu dusíka v slnečnej sústave: či skondenzoval priamo zo slnečnej prahmloviny, alebo vznikal až neskór fotodisociáciou čpavku na dusík a vodík.
Rotačná os Tritóna je naklonená
a z toho vvplýva, že na tomto veT-
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Reflexné spektrum Tritóna v blízkej infračervenej oblasti (dolu) naznačuje,
že na povrchu planéty je prevažne zmrznutý metán a tekutý dusík. Váčšina
absorpčných čiar dobre súhlasí s čiarami, ktoré možno nájst v spektre jemnozrnnej metánovej námrazy. Absorpčné pásy na vinovej dlžke 2,16 •um
sa nezhodujú s absorpčnými čiarami metánu, ale dusíka. Modelové spektrum, ktoré najlepšie zodpovedá nameraným hodnotám, bobo vytvorené sčítaním ťýchto dvoch spektier a spektra vodnej námrazy.
kom mesiaci sa striedajú ročné obdobia. V súčasnosti je Tritónov južný pól permanentne v trvalej trne
a severný pól nepretržite ožiarený
Slnkom. Za 78 rokov, kecl bude Neptún na opačnej strane svojej dráhy, sa situácia obrátí. Laurence M.
Trafton z Texaskej univerzity v Austine usudzuje, že výskyt metánu
v atmosfére Tritóna sa mení podia
ročných období — vzrastá v lete,
kecl lad rýchlejšie sublimuje, a kle_
sá v zime, kecl metán zamřza. Podobne mažeme predpokladat, že je
to aj s dusíkom; ak sa ukáže, že
dusíkový oceán predsa len pokrýva povrch Tritóna, potom zrejme
zamřza na lad v tmavých polárnych
oblastiach. Ak je dusíkové more
plytké, móže zamřzat dokonca aj
v nižších šírkach pri striedaní dňa
a noci, synchrónne s Tritónovou rotačnou dobou 5,877 pozemského dňa.
Zdá sa, že Tritón sa ešte v ne
čom podobá Zemi a Titanu: na jeho povrchu sa s velkou pravdepodobnostou vyskytujú zložité organické zlúčeniny. Vyvodzujeme to
z výrazne červenkastej farby, ktorú má tento mesiac vo viditeTnom
svetle. Metán aj dusík sú bezfarebné látky, preto na povrchu Tritóna
musí byt dalšia chemická zložka,
ktorá sa prejavuje červeným sfar-

bením. Carl Sagan a Bishrun N.
Khare z Cornellovej univerzity ukázali, že ak ožiarime rózne zmesi
metánu, čpavku, vodnej pary a niektorých prímesí, vyťvárajú sa červenkasté uhlovodíkové polyméry.
Podobné pokusy robil aj M. L. Delitsky z Calgon Corporation a ukázal, že podobné zložky sa vytvoria
aj vtedy, ked sa metán rozpustený
v dusíku bombarduje nabitými časticami. Voyager 2 by mal zistit, či
je aj Neptún, podobne ako naša Zem,
obklopený Van Allenovými pásmi, ktoré by mohli byt zdrojom takýchto častíc.
Sonda Voyager 2 preletí velmi
blízko popni Tritóne — iba 10 tisíc kilometrov a vyšle snímky prevažnej časti jeho povrchu s rozlíšením niekolko stoviek metrov. Je to
vyššie rozlíšenie, než sa doteraz dosiahlo pri ktoromkolvek prelete kozmickej sondy — s výnimkou letu
Marinera 10 k Merkúru a letov
Apolla okolo Mesiaca. Budeme móct
doslova vidiet bloky metánavého Tadu a odraz slnečného svetla od hladiny dusíkového mora. Zrejme uvidíme aj obrysy obrovských meteoritických kráterov, značne zerodovaných vplyvom intenzívnych zmien
počasia na Tritóne pri striedaní ročpých období. Okrem toho infračer-

vený a ultrafialový spektrometer
Voyagera 2 určí zastúpenie metánu,
dusíka a clalších plynov v jeho atmosfére, takže si budeme móct overit predbežné modely povrchu a atmosféry tohto zaujímavého, vzdialeného mesiaca.
Zároveň sonda podstatne prispeje
ku štúdiu Tritónovho vnútra, pretože poskytne prvé spolahlivé merania jeho hmotnosti a priemeru.
Rádiometrické merania (naše líných
autorov) ukazujú priemer Tritóna
okolo 3500 km. Tento odhad však
móže mat chybu až 40 o/p, pretože
vychádza zo zjednodušeného predpokladu, že slnečná energia, ktorú
Tritón absorbuje, sa okamžite vyžiari ako teplo. Rozsiahly oceán Tah_
ko sublimujúcich látok a atmosféra
Tritóna však temer určite značné
množstvo tepla pohltia a prerozdelia, takže póvodný predpoklad je
velmi nepresný.
Pokusy zmerat hmotnost Tritóna
zo Zeme sú značne stažené tým, že
Nereida, jediný další známy Neptúnov mesiac, je od Tritóna príliš
daleko, takže dráha Nereidy nie je
ovplyvnená jeho gravitačným polom.
Preto astronómovia nemalí inú možnost než odhadnút hmotnost z takmer nebadaných výkyvov, ktoré tento mesiac vyvoláva v dráhe Neptúna. Kombináciou týchto výsledkov
s meraniami priemeru vyšla stredná hustota Tritóna okolo 9000 kg/m3
(devátnásobok hustoty vody), čo je
oveTa viac než hustota ktorejkoTvek
planéty. Z tohto nespoTahlivého výsledku by vyplývalo, že Tritón sa
skladá prevažne zo železa alebo mých
kovov, čo je určite vo vonkajších
oblastiach slnečnej sústavy nanajvýš
nepravdepodobné. Otázku zloženia
Tritóna bude teda možné vyriešit
až vtedy, kecl Voyager 2 poskytne
základné hodnoty o jeho hmotnosti
a priemere.
Sonda móže zistit, či Neptún má
ešte nejaký další mesiac alebo prstenec. Kecl Harold J. Reitsema a jeho
spolupracovníci z Arizonskej univerzity pozorovali r. 1981 zákryt vzdialenej hviezdy Neptúnom, zistili, že
hviezda niekoIko minút pred zákrytom na krátky čas zmizla. Vyvodili z toho, že ju zakryl doteraz neznámy Neptúnov mesiac, ktorý leží
velmi blízko planéty, takže zaniká
v jej odrazenom svetle. Naproti tomu William B. Hubbard, tiež z Arizonskej univerzity, tvrdí, že tieto pozorovania možno najlepšie vysvetlit
ako nespojitý prstenec okolo Neptúna.
Ako vidno, vo výskume vzdialeného Neptúna a jeho mesiaca Tritóna je množstvo nejasností a dohadov. Tým viac očakávame prelet
Voyagera 2. Velká cesta úspešnej
sondy je pred záverom, ktorý znejme bude vyvrcholením úspešného
programu.
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Tajný program
raketoplánu
Atlantis

Vlani sa uskutočnil dva lety amerických raketoplánov. Dva mesiace
Po Discovery, ktorého let ukončil
dlhú pauzu v amerických pilotovaných letoch, odštartoval 2. decembra 1988 Atlantis. Pretože dšlo o vojenský let, oficiálne spravodajstvo
NASA boto
iba stručné: oznámili mená piatich členov posádky,
hlavné poslanie letu — vypustenie
špionážnej družice, ale vopred nebol známy ani termín ukončena letu. NASA sa zavdazala, že ho oznámí až 24 hodin pred plánovaným
pristátím. Až táto záverečná čase letu sa mohla vysielaf v priamom televíznom prenose. Neuverejnil sa podrobný prehlad o činnosti kozmonautov a nevysielali sa ich dialógy
s riaďdacim strediskom. Spravodajcovia tlačových agentúr priniesli síce podrobnosti, ale odvolávajú sa
na informácie osób, ktoré nechcú
byt menované.
Podia týchto správ má družica
Lacrosse, ktorej vypustenie boto
hlavným poslaním letu, moderný
snímkovací radar, vybavený zariadením na korekciu snímok pomocou
počítača. Z nízkej obežnej dráhy
(385 km) zachytí 80 % územia Sovietskeho zväzu a na jej záberoch
možno rozoznat detaily velkosti človeka. Pretože ide o radarový systém, snímkovat možno aj v noci a
za zlého počasia. Okrem permanentného získavania podrobného prehladu o rozmiestnení rakiet i konvenč_
ných zbraní má družica slúžit v prípade vojnového konfliktu ako „radarové oko" pre nové bombardéry

48

typu B-2 pri zameriavaní na pohyblivé ciele.
Atlantis letel už po tretíkrát. Jeho
pátdňová kozmická cesta je v poradí už 27. letom amerického raketoplánu. Zároveň je to tretí let venovaný výhradne vojenským účelom. Aj členovia posádky boli príslušníci vojenského letectva, ktorí
absolvovali 1-ročnú prípravu v
NASA.
Za prenajatie raketoplánu dostala NASA od U.S.Air Force 70 milánov dolárov; náklady na výrobu družice predstavujú takmer 500 miliónov dolárov. Do marta 1990 má
raketoplán vyniest ešte tni dalšie
družice tohto typu. Anténa a panely slnečných článkov družice, ktorých rozpdtie je 46 metrov, sú sklápacie, aby v prípade poruchy boto
možné družicu naložit do batožinového priestoru raketoplánu, dopravit
na Zem a po oprave znovu umiestit na obežnej dráhe. Riadenie družice a príjem snímok je v kompetencii vojenskej stanice v Sunnyvale
(Kalifornia).
Hlavný ciel výpravy, vypustenie

družice, uskutočnila posádka údajne už počas druhého dňa letu. Aký
bol jej další program, ne je známe. Do správ prenkli iba podrobnosti o tom, že kozmonauti sa prebúdzali na melódiu z filmu Hviezdna vojna — čo azda boto myslené
ako recesia, ale zapósobilo nevhodne
v kontexte s očakávanou návštevou
M. Gorbačova v USA. Pósobilo paradoxne, konštatujú spravodajské
agentúry, že v čase, ked betel raketoplán Atlantis, dávala americká
televízia
jediný priamy prenos
z kozmu — zábery z orbitálnej stanice Mir, kde prebiehal dlhodobý let
sovietsko-francúzskej posádky.
Raketoplán Atlantis pristál 6. decembra na Edwardsovej vojenskej
základni v Kalifornii, severovýchodne od Los Angeles. Predstavdtelia
NASA sa pri hodnotení letu upriamili na popis drobných porúch pred
štartom, ktoré boll minimálne, takže nič nebránilo tomu, aby sa let
raketoplánu Atlantis označil za velmi úspešný.
T. Fabini

NajvzUialenejšia hviezda
samostatná
Najvzdialenejšia
hviezda, akú sa kedy podarilio pozoroval, je supernova v kope galaxií AC 118. Vzdialená je od nás
5 miliárd svetelných rokov, teda
vzplanula približne vtedy, ked
vznikalo Slnko a planéty.
Supernovu našiel na snímke z 9.
augusta 1988 dánsky astronóm
Hans Ulrik Norgaard-Nielsen, ktorý pracuje pri 1,5-metrovom dánskom ďalekohlade Európskeho južného observatória (ESO) na La
Srna v Chile. Objav je úspešným
úvodom v programe hIadania supernov vo vzdialených galaxiách,
ktorému sa na ESO venuje skupina astronómov.
Hoci je supernova vel'mi energetická udalosť a móže na krátky
čas zažiariť jasnejšie než celá galaxia so stámiliardami hviezd, zachytiť taký vzdialený objekt ne
je jednoduché. Súčasná technika
vyhladávania supernov spočíva v
porovnávaní dvoch snímok tej istej kopy galaxií, získaných v rozličnom čase. Tým, že ssa tieto dye
snímky vzájomne „odčíatajú", zobrazí sa objekt, ktorý sa na jednom zábere nachádza, a na druhom
nie. Supernova sa potom ukáže
ako prebytočná svetelná škvrna na
snímke.

Pretože supernova zotrváva vo
svojej naj ví čšej jasnosti iba krátky čas, je velmi dóležité zistiť jej
vzplanutie čo najskór, aby sa stihli
urobiti aj dalšie pozorovania, kým
je ešte objekt d'ostatočne jasný.
Zdá sa, že túto supernovu sa podarilo zachytiť necelý týždeň po
tom, čo vzplanula na oblohe. Do
16. augusta sa podarilo získat clalšie pozorovania. Vtedy však už
mata polovičnú jasnosť než v čase
objavu, teda slabla mlmoriadne
rýchlo. Už 6. septembra bola natolko slabá, že ju nebolo možné pororovať.
Hod sa táto supernova pozorovala len velmi krátky čas, podarilo sa získať jej spektrum pomocou najváčšieho, 3,6-metrového dalekohladu ESO na La Slila a o niekolko dní rieskór aj pomocou 4-metrového ďalekohladu na Siding Spring v Austrálii. Spektrá
sa práve vyhodnocujú, čo je pri
takomto slabom objekte dosť nelahká práca. Supernova je zrejme typu I, čo je velmi významné,
pretože ak je jasnosť supernov tohto typu skutočne vždy rovnaká a
ak to platí, ako predpokladáme,
aj vo velmi vzdialených končinách
vesmíru, potom tieto supernovy

móžu slúžiť na nezávislé určovanie
vzdialeností objektov, v ktorých
sa vyskytnú. Je to nádejná cesta,
ako overiť vzdialenosti určené na
základe merania červeného posunu
galaxií.
Vzdialené supernovy by sa mohli
využívať ako „hodiny" na kontrolu dilatácie času, ktorá vyplýva zo
všeobecnej teórie relativity. Dilatácia času by sa ml a prejaviť ako
zaznamenatelné spomalenie dejov,
ktoré pozorujeme na velkú vzdialenost. Skutočnosť, že táto supernova slabla oveIa rýchlejšie než
váčšina ostatných supernov typu
I, nemusí byť v rozpore s prejavmi relativity, móže to byť dej charakteristick, práve pre túto konkrétnu supernovu.
Pozorovanie supernovy vzdialenej 5 miliárd svetelných rokov presvedčivo ukazuje, aké možnosti
už má súčasná astronomická technika. Keď bude v 90-tych rokoch
na obežnej dráhe Hubblov kozmický dalekohíad a Zároveň na ESO
mimoriadne výkonný optický dalekohlad VLT s ekvivalentným
priemerom zrkadla 16 metrov, budú astronómovia schopní pomocou
týchto prístrojov ovela detailnejšie študovať takéto významné objekty. Tak vzniknú predpoklady,
aby sa štádium velmi vzdialených
objektov stalo novým smerom
astronomického výskumu.
Správy ESO 9. 9. 1988

Tni galaxie z kopy AC 118 na snímkach cez 15-metrový dánsky ďalekohTad ESO. Zábery sú urobené s časovým
odstupom dvoch rokov a pri mierne odlišných pozorovacích podmienkach. Na snímke z r. 1988 je jedna galaxia výraznejšia a jej obraz je pretiahnutý smerom dolu v dósledku supernovy, ktorá sa nachádza asi 0,8 oblúkovej sekundy juhovýchodne od centra galaxie. Zdanlivá jasnost supernovy je približne 22,3m Červený posun kopy galaxií z =
= 0,31 zodpovedá rýchlosti vzďaTovania približne 79 000 km/s. Sever hore, východ vTavo. Jeden obrazový bod zodFOTO; ESO
povedá 0,47 oblúkovej sekundy.
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Koncom apríla tohto roku má odštartovaf nová kozn ická sonda k Venuši. Sonda Magellan má predovšetkým snímkovat povrch planéty radarovou aparatúrou,
pre ktorú nie je problém nahliadnuf pod hustý oblačný
príkrov jej atmosféry.
Prvé kroky na celte k využívaniu radarových metód
na výskum planét sa urobili už začiatkom šesfdesiatych
rokov, hoci prvý radarový kontakt s povrchom Mesiaca
sa podaril už v roku 1946. Prvýkrát sa podarilo zachytit
slabý odraz radarového signálu od povrchu Venuše r.
1961, čím sa zistila nielen okamžitá vzdialenost oboch
telies, ale spresnila sa aj samotná fundamentálna astronomická jednotka. Z neskorších odrazov sme získali
predbežnú predstavu o charaktere povrchu planéty —
odrazivost zodpovedá suchému skalnatému terénu z kremičitých hornín. V polovici šestdesiatych rokov sa zistilo,
že povrch Venuše odráža rádiové viny diferencovane,
niektoré oblasti viac, mé menej. Z pohybu týchto oblastí
bobo teda možné spresnit naše poznatky o rotačnej dobe.
Hodnoty, ktoré sa takto zistili, vtedy sotvakto očakával.
Ďalšia analýza sa týkala zmien frekvencie medzi vyslaným a prijatým rádiovým signálom, ktorú spósobuje
Dopplerov efekt: pri pomalom otáčaní planéty raz za
243 dní v retrográdnom smere sa vždy časí povrchu
k pozemskému pozorovatelovi približuje a časí sa od neho vzdaTuje.
Pokrok techniky umožnil už na konci 60-tych rokov
zostavit prvé radarové mapy terénu. Dvojici bodov na
kotúčiku planéty zodpovedá určitá kombinácia oneskorenia signálu a zmeny jeho frekvencie. Keá ich rozlíšime
rádiointerferometrickou metódou, móžeme potom bod po
bode zostavif rádiolokačné zobrazenie povrchu. Rozlíšenie v smere kolmom na smer signálu boto najprv hrubšie ako 100 km, zatiaT čo výšky sa dali zmerat s presnosfou pod 1 km. Najlepšie zobrazenia sa získali v rokoch 1975-77 na rádioastronomickom observatóriu v Arecibo. Podarilo sa však zobrazif len tú pologulu, letorou
je Venuša pri svojej dolnej konjunkcii orientovaná k Zemi. Druhá pologuTa Venuše je k nám natočená vtedy
ked je planéta trikrát Balej a odrazený signál je ešte
stokrát slabší.
Prelom v spoznávaní povrchu Venuše nastal r. 1978,
keá začal pracovat nevelký radarový výškomer na sonde Pioneer Venus 1, obiehajúcej okolo planéty. Aparatú_
Sonda Magellan v montážnej hale, kde ju technici pripravujú na vibračné skúšky, ktoré majú simulovat štart raketoplánu. Všetky testy nakoniec dobre dopadli, a ak sa
nestane nič nepredvídané, o pár týždňov už bude Magellan
letiet smerom k Venuši. Úlohou sondy je radarovou aparatúrou zmapovat až 81 % povrchu najbližšej planéty.
Snímky, ktoré Magellan vyšle na Zem, by mall mat až
o rád lepšie rozlíšenie než vynikajúce zábery zo sond
typu Venera.
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Opál
Ic Venuši

Výšková mapa Venuše, ktorú zhotovil počítač na základe rádiolokačných meraní
sondy Pioneer Venus
1 roku 1980. Oblast
v strede hore je vyplanina
sokohorská
Lakšmí, ktorá je súčastou Ištarinej zeme — do nej patrí aj
Maxwell,
pohorie
ktoré je najvyššie na
Venuši. Jeho vrcholky
sa týčia až do výšky
11 800 metrov nad rerovinou
ferenčnou
a planinu Lakšmí
prevyšujú o celých
9 kilometrov. Ďalšia
velká vysokohorská
Afroditina
oblast,
zem, je na obrázku
vpravo v strede a
je zjavné, že prebieha
rovnobežne s rovníkom v dlžke asi
10 000 km. Okrem
týchto pásem odhalil
radar na sonde Pioneer Venus aj ďalšie
horské oblasti: Beta
(vYavo v strede vyššle), ktorú tvoria dye
velké štítové sopky,
a Phoebe (nižšie).
Podrobnejšie si o výsledkoch sondy móžete prečítat v Kozmose Č. 2/1983 na str.
48.

Radarová mapa Venuše, zostavená
v polovici 70-tych rokov pomocou
pozorovaní rádioteleskopom Arecibo
v Portoriku (pozni Kozmos 2/1977
str. 46). Na obrázku móžeme rozoznat pohorie Maxwell (vpravo hore)
a Ištarinu zem (v strede — vtedy
ešte nepomenovaná). Porovnaním
obrazu z Arecibo a z Pioneer Venus
si Pahko urobíte predstavu o prínose sondy.
~

V
DoposiaY najdetailnejší obraz o povrchu Venuše priniesli sondy Venera
15 a 16. Snímky z nich majú rozlíšenie 1-2 km a boli podkladom aj
pre vytvorenie prvej geomorfologickej mapky Venuše (pozni Kozmos
6/1987). Tento zábor ukazuje kruho_
vú štruktúru s oblastmi chaotického
terénu, aké sa našli iba na povrchu
Venuše. Veniec či tzv. corona v centre snímky má meno Nightingale.
ra pracovala na vinovej dlžke 17 cm a dosahovala výškové rozlíšenie 0,7-0,9 km. Z vý_
sledkov bola v roku 1980 zostavená prvá topografická mapa Venuše, ktorá po prvýkrát poskytla globálny pohIad na povrch sesterskej
planéty v rozmedzí od 75° severnej šírky až
po 65° južnej šírky. Ukázalo sa, že povrch
Venuše do značnej miery pripomína Zem bez
oceánov: 60% plochy zaberajú roviny, ktorých výška sa len málo odchyluje od stredného priemeru planéty (12 102 km), 16 % sú
rozsiahle nížinné panvy a údolia a 24
pripadá na vyvýšeniny (kontinenty) s maximálnym prevýšením 11 km. Povrchové útvary,
ktoré sú dóležité z planetologického hIadiska
(tvar pohoní, kráterov a pod.), sme však na
týchto snímkach nevideli.
To bola úloha pre dvojicu sovietskych sond
Venera 15 a 16, ktoré skúmali Venušu od novembra 1983 do júla 1984, teda počas celého
jedného otočena planéty okolo osi. Zmapova1i 25 % povrchu v pásme od severného pólu do
30° severnej šírky. Z výšky 1 000 až 2 000 km
sa podarilo získat radarové snímky s rozlíšením 1 až 2 km — taký obraz by sa ukázal Tudskému
oku, keby sme z tejto výšky pozorovali povrch planéty
(za predpokladu, že by nebol zakrytý hustými mrakmi).
Tento skvelý výsledok sa dosiahol pomocou novej metódy — syntetickou apertúrou. Fri nej sa využíva skutočnost, že anténa na družici sa v priestore pohybuje,
posúva, pričom postupne v nadvázujúcich pásoch snímkuje povrch planéty. Prs súčasnom spracovaní niekoPkých (N) po sebe získaných odrazených signálov móžeme umelo syntetizovat anténu s dlžkou niekoikokrát
(N-krát) v5čšou, než je rozmer skutočnej antény na sonde. Na Venerách mal segment antény dlžku 6 metrov,
pričom signál spracovaný počítačom zodpovedal dlžke
anténového segmentu 70 metrov! (Pozni Kozmos 6/1987.)
Rádiolokačný systém sa skladá z dvoch zariadení. Zobrazenie povrchu zabezpečoval bočný radar (parabolický
segment s dlžkou 6 metrov n šírkou 1,4 metra). Rádiové
signály vysielal do oblasti, ktorá ležala šikmo k trase
letu, takže povrchové detaily mali voči sonde rozdielne
vzdialenosti. Preťo aj odrazené signály, zachytávané palubným prijímačom, mali rozdielne oneskorenie a frekvenciu. Samozrejme, že svahy terénu malí vzhiadom
k dopadajúcemu lúču rozdielnu orientáciu, takže svahy
privrátené sú na zobrazeniach jasnejšie, odvrátené tmavšle. Z týchto snímok sa však nedá určit výška útvarov.
Preto bol na sondách umiestnený aj radarový výškomer
— parabola s priemerom 1 meter — smenujúci priamo
dolu na povrch pod sondou. Rozlišovaciu schopnost mal
0,23 km.
Na 27. apríla tohto roku je stanovený štart raketoplánu Atlantis so sondou Magellan, ktorá má v auguste

začat dalšiu etapu radarového mapovania Venuše.
Po publikovaní výsledkov sond Venera 15 a 16, ktorých
snímky sú obdivuhodnej kvality, vnucuje sa otázka —
prečo vlastne treba letiet opát k Venuši? Sovietske snímky, aj ked sú dostatočne podrobné, poskytujú informácle len o štvrtine povrchu. Nová sonda má zmapovat
tni štvrtiny povrchu (optimisti odhadujú, že až 81 /‚ teda plochu trojnásobne váčšiu). Dráha sondy bola zvolená tak, aby periapsis neležala nad rovníkom, ale nad
10° severnej šírky. Proto bude možné získat obraz celej
severnej pologule a južnej pologule až do — 67,7°. Frtom plánované rozlíšenie je v porovnaní s Venerami takmer o jeden rád lepšie. Geológovia zatial ešte stále nemóžu bezpečne rozlíšit póvod kráterov s menšími rozmermi a máme hTadajú stopy platňovej tektoniky. Nepodarilo sa nájst ani ekvivalenty pozemských morských
priekop, brázd a horských hrebeňov. Na Venuši však určite existuje tektonická aktivita, poruchové zóny a vulkány. Všetko nasvedčuje tomu, že povrch Venuše má za
sebou dlhý geologický vývoj, ktorý by mohol dopinit naše vedomosti .o vývoji planét terestrického typu.
Toto bolí hlavné dóvody pre novú výpravu k Venuši.
Magellan je zjednodušenou verziou ambicióznejšieho
projektu z konta 70-tych rokov, ktorý bol známy pod
názvom VOIR. Základná životnost sondy je plánovaná
na 8 mesiacov činnosti na obežnej dráhe, pričom pri
každom obehu sa bude pozorovat len v rozmedzí výšok 250 a 2110 km, teda len 37 minút, a vo zvyšnom
čase počal každého obehu sa budú signály vysielat zo
záznamu na Zem.
Ing. M. GRŤŤN
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programu
Fobos
Koncem ledna dostal Mars nový
měsíček, v pořadí již šestou umělou
družici Fobos 2. Tím vstoupil nejrozsáhlejší program kosmické spolupráce do rozhodující fáze.
Jak známo ze dvou sond, které se
loni v červenci vydaly na cestu, funguje již jen jedna. Stačilo jediné vynechané písmeno v povelech z řídícího centra, aby polovina programu,
na který Sovětský svaz vynaložil přes
dvě miliardy rublů, přišla vniveč.
Tehdejší ředitel Institutu kosmických
výzkumů AV ZSSR akademik R.
Sagdějev mohl jen bezmocně konstatovat: „Trochu mi to připomíná
Černobyl. Tedy také byla chyba způsobená špatnou disciplínou operátorů."
Nový ředitel IKI akademik A. A.
Galajev, nedávno zvolený veřejným
hlasováním, ujišfuje, že stejná závada se již nemůže opakovat, protože
všechny povely určené pro sondu
jsou nejprve vloženy do počítače
v pozemním středisku, kde se modeluje jejich účinek, a teprve poté
smějí být odvysílány. Překvapuje, že
podobný postup nebyl pravidlem již
dřív.
I když Fobos 1 proletěl koncem
ledna kolem Marsu ve vzálenosti několika desítek tisíc kilometrů již jako beznadějně mrtvé těleso, přece
jen za krátkou dobu aktívní činnos_
ti poskytl zajímavé informace, především díky přístrojům pro sluneční výzkum. Napr. dobrá funkce detektoru částic o nízkych energiích
LED, zapojeného na Fobosu 1 dne
19. 7. 1988 a na Fobosu 2 dne 25. 7.
1988, byla cenným poznatkem pro
pracovníky slunečního a heliosféric_
kého oddělení ESA, kteří podobné zařízení nyní připravujú pro start sondy Ulysses v říjnu 1990.
Krátce po startu byl zapojen též
přístroj pro měření plazmových vin
APV-F, na kterém se podíleli i naši pracovníci z katedry elektroniky
a vakuové fyziky MFF UK v Praze.
Podobná aparatura již úspěšně fungovala v programu Interšok. Několik hodin po startu zaznamenala několikrát opakovaný průchod rázovou
vinou zemské magnetosféry ve vzdálenosti kolem 200 000 km. Cenná je
především možnost porovnat měření z okolí Země s měřením u Marsu, ktorý má, jak známo, jen velmi
slabé magnetické pole a kde rázová
vina vzniká poněkud jiným mechanismem.
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Dobře začala pracovat také soustava štěrbinových fotometrů pro studium slunečních oscilací IFIR, rentgenový fotometr RF-15 našich odborníků a zejména unikátní systém tří
dalekohledů pro pořizování obrazů
Slunce v různých vinových délkách
TEREK. Žel, právě tato pro nás stě_
žejná aparatura mohla být nakonec
z důvodů překročení hmotnostního limitu sondy instalována pouze na jediném exempláři; tím byl Fobos 1_
kde byla dána přednost TEREK-u,
detektoru extrémního ultrafialového
záření Slunce a sovětskému neutro_
novému spektrometru před modulem
„žába" pro výzkum povrchu Phobosu a aparaturou Termoskan, které
jsou zase jen na „dvojice". Ostatní
přístrojové vybavení je identické.
TEREK byl zapojen 23. 7. 1988 a
spolehlivě fungoval po dobu pěti týdnů až do nešfastného vypojení sondy
ve vzdálenosti 17 milionů km od Země. Uskutečnilo se čtrnáct sérií pozorování, při nichž byly získány stovky rentgenových snímků velmi dobré kvality. Jak známo, jeden z teleskopů — rentgenový dalekohled —
je světově ojedinělým zařízením
z Astronomického ústavu ČSAV, druhý — koronograf ve viditelném světle — je výsledkem spolupráce Astronomického ústavu SAV v Tatranské
Lomnici s Ústavem merania a meracej techniky SAV v Bratislave.
V provozu tedy zůstala jen sonda
Fobos 2 (její orbitální úsek nese vědeckou aparaturu o hmotnosti 324,3
kg), s níž bylo prakticky obden navazováno spojení. Během listopado_
vých a prosincových testů se sice objevily určité závady, avšak hlavní
z nich byly odstraněny a zbývajíci
„nebrání realizaci výzkumného úkolu". Dne 23. 1. 1989 byla ve vzdálenosti 177 milionů km od Země (poté co sonda sama urazila dráhu dlouhou 460 milionů km) provedena korekce dráhy, upřesňující zamíření na
cilovou planetu.
29. 1. se zažehl brzdící motor a Fobos 2 se dostal na první z několika
drah kolem Marsu. Říká se jí předběžně parkovací a leží ve vzdálenosti
800-75 600 km od povrchu Marsu
(perioda činí 72 hodin). Při následujícím návratu do pericentra (1. 2.)
byla zapojena vědecká aparatura a
začala první fáze výzkumu Marsu a
jeho okolí. Ve zprávě se konkrétně
hovoří o souhrnu měření infračer-

veného záření v rozsahu 300-67 000
nm s rozlíšením až 0,1 km zařízením
KREM a TERMOSKAN, připraveným společně ve francúzsko-sovětské
koprodukci. Dále byla uskutečněna
registrace záření gama povrchu Marsu v rámci sovětského experimentu
GS-14, měření magnetického pole
Marsu (experiment NDR, SSSR a
Rakouska) a výzkum plazmových vin
systému APV-F, na němž se podíleli vědci z PLR, ČSSR, SSSR a ESA.
Při dalších obletech Marsu byly zapojeny i televizní kamery FREGAT
s čidly CCD, ktoré z výšky 800 km
registrují plochu 300 X 300 km s rozlíšením 0,9 km.
Původní program předpokládal rozsáhlá měření ještě před spiněním
hlavního cíle letu, tj. přiblížením
k Fobosu 25. 5. 1989. Po drastické
redukci programu bylo rozhodnuta
přípravnou fázi zkrátit co nejvíce.
Proto ještě během února sonda přešla na přechodovou dráhu ve výšce
6300-75 600 km; z pericentra mají
kamery rozlišení 7 km. Při dalším
manévru bude dráha srovnána na
kruhovou ve výšce 6 300 km, ležíci
o několik desítek kilometrů výš, než
je dráha Phobosu.
Pak teprve dojde ke klíčovému manévru projektu — náletu na Phobos.
Během dvou hodin se sonda dostane do blízkosti pouhých 30-50 m od
svého cíle a poletí téměř dvacet minut v jeho těsné blízkosti relativní
rychlosti 2-5 m . s-1. Počátkem února nebylo však ještě rozhodnuto, zda
se přiblížení uskuteční 1. nebo 7.4.
Můžeme se těšit na celou řadu význámých experimentů, jimž zřejmě vévodí studium povrchového materiálu Phobosu aktívními metodami tedy pomocí laseru a pomocí
ostřelování svazkem iontů. Blok dálkoměru a objektivu včetně servomechanismu pra zaostřování optiky laseru byly připraveny v Československu. Kamery, sledující přibližující se
Phobos mají na vzdálenost 50 km
rozlíšení 60 m a ze vzdálenosti 50
m pouhých 0,06 m.
Po přiblížení sondy k měsíci se od
ní uvolní dvojice přístrojových modulů, které přistanou na povrchu
Phobosu. Odborníci ze Sovětského
svazu, Francie Maďarska a dalších
zemí připravili dlouhodobě pracující
sondu DAS o hmotnosti 50 kg. Po
zakotvení a rozložení panelů slunečních baterií by měla pracovat po dobu nejméně jednoho roku a vždy
jednou za místní den, tj. každých
osm hodin, by se mělo uskutečnit
přímé spojení se Zemí. Druhý modul má hmotnost 51 kg, je pouze
sovětskou záležitostí a je zkonstruován tak, aby pružinový mechnismus
sondu čas od času vymrštil vzhůru.
Na povrchu tělesa s tisíckrát menší
přítažlivostí, než máme na povrchu
Země, vykoná sonda sérii skoků do
vzdálenosti 15 až 20 m, dokud nedojde zásoba elektrické energie z che.
mických akumulátorů.
Jak se plánované experimenty
zdařily a jak se sondě 2 podařilo
„pracovat za dva"? K tomuto tématu se vrátíme opět příště.
Ing. MARCEL GRVN

Pred troma rokmi, ked vďaka návratu Halle,yovej kométy podstatne
vzrástol záujem o tieto telesá, uverejnjli sme v Kozmose Č. 2y"1986 na strane 70 snímku latinského nápisu z obce Svodín (okres Nové Zámky),
v ktorom sa spomína aj kométa. V komentári k fotografii sme vyslovili
želanie zistiť, či tu jde o nejakú konkrétnu kométu, a ak áno, tak o ktorú. Naša výzva nakoniec nezostala bez odozvy: dnes už vjeme, že v nápise sa spomína kométa 1811 I, známa ako „napoleonská". Postup pátrania a jeho výsledok, ktoré uverejňujeme sú istotne veTmi zaujímavé
a bdi by sme rad!, keby podnietili našich amatérov na vyhfadávanie
podobných pamiatok spojených's astronómiou.

Nejjednodušší bylo určit rok, ke
kterému se nápis vztahuje. Zvýrazněná písmena — jsou dvakrát větší než ostatní — lze přečíst i jako
římské číslice, a sečteme-li jejich číselné hodnoty, dostaneme letopočet.
Tento způsob zašifrování data se nazývá chronogram; podobně je datováno velké množství nápisů, zvláště latinských. V našem případě obsahuje nápis 7-krát zvýrazněné I
(1), dále devět V (5), jedno X (10),
jedno L (50), dvě C (100), jedno D
(500) a jedno M (1000). Celkem tedy
označuje rok 1812.
S prosbou o překlad nápisu jsem
se raději obrátil na odborníky z Kabinetu pro studia řecká, římská a
latinská ČSAV. Zní:
roku
kdy viděná kometa ocasatá zmizela
užitečnému EATICIO (?) povstal
jsem
Nesmyslné slovo EATICIO je zřejme
omyl, který snad vznikl při opravě
nápisu. Z fotografie v časopise se
nepodařilo určit, jaké slovo bylo na
jeho místě původně. Dále je chyba
ve slově SUREXI — správně mají
být dvě R. Slovní spojení COMETA
CAUDATUS — tedy kometa ocasatá — je nadbytečné. Obvykle se
používalo označení Stella Caudata
(hvězda ocasatá), nebo pouze Cometa. Je možné, že to neobvyklé označení použil autor, aby mohl snáze
umístit do nápisu chronogram.
Zbývá zjistit, zda v letech 18111812 byla pozorována nějaká význačnější kometa. Profesor Issei Yamamoto ve svém katalogu komet (Preliminary General Catalogue of Comets, Kyoto 1936), který obsahuje
záznamy o 647 pozorováních komet
počínaje rokem 467 př. n. 1., uvádí
dvě komety v roce 1811 a jednu
v roce 1812.
Vidíme tedy, že nápis se skutečně
může vztahovat na reálnou kometu.
Pouze na základě katalogu však nelze rozhodnout, o kterou z těchto tří
„podezřelých" komet se jedná. Hledal jsem tedy v astronomické literatuře ze začátku 19. století. Nakonec pomohl Bodeho Astronomisches
Jahrbuch pro rok 1816, ve kterém
jsou zprávy o pozorování všech tří
komet z let 1811 a 1812. Suverénně

0 kometě
ocasaté
vede kometa 1811 I objavená Flaugerguesem 26. března a nazývaná
„Velká kometa 1811". Periheliem
prošla 12. září a podle pozorování
D. Herschela měla v říjnu 1811
ohon dlouhý 25° a široký 6°. Byla
viditelná ještě po část roku 1812 —
naposledy ji pozoroval 17. srpna 1812
pan von Wisniewsky v Novočerkas_
sku.
Kometa vzbudila zájem nejen mezi astronomy, ale i u laické veřej-

nosti. V Evropá byla všeobecně dávána do souvislosti s Napoleonovým
tažením na Moskvu — byla tedy
jednoznačně zlověstná. Jedinou výjimku tvořilo Portugalsko, kde ji
nepovažovali za zvěstovatele tragických událostí ale naopak, připisovali
jí bohatou úrodu portského vína.
Ročník 1811 byl prý mimořádně kvalitní a po dlouhou dobu byl prodá'
ván pod názvem ,kometové víno".
Tuto poslední pikantní podrobnost
uvádí M. Plavec v knize Komety a
meteory.
Proč se však v nápise nad vchodem do vinného sklepa (nikoliv
v Portugalsku) hovoří o kometě?
Autor jistě nechtěl podat zprávu
o astronomickém pozorování. Naopak, využil obecně známého jevu pro
označení roku vzniku nápisu a zřejmě i celé stavby nebo její části. Kometa se tam tedy dostala stejně jako
Pilát do kréda — jako lidové označení letopočtu.
Zcela na závěr se chci připojit
k výzvě redakce a požádat přátelé
astronomie, aby si podobných dokladů zájmu o astronomické jevy všímali, dokumentovali je a publikovali. Mohou to být náhrobní nápisy,
nápisy na pomnících a podstavcích
soch, záznamy o zatměních v obecních kronikách nebo třeba erby či
jiné obrazy se znázorněním nebeských těles. Bylo• by škoda, kdyby
zmizely.
RNDr. VŤTĚZSLAV NOVÁK

Dobový drevoryt kométy Flaugergues 1811 I názorne ukazuje, aký dojem
musela kométa zanechat na svojich súčasníkov. Niet sa ani čomu čudovaf —
veá táto kométa mala za všetkých najvdčšiu pozorovanú komu, do ktorej
by sa vedra seba zmestili dye a pol dráhy Mesiaca okolo Zeme, a jej chvost
siahal v polovici októbra 1811 do vzdialenosti 160 miliónov kilometrov. Kométu objavil 25. marta 1811 Honoré Flaugergues vo francúzskom mestečku
Vivires ako cirkumpolárny objekt. Dráhu kométy študoval známy nemecký
astronóm F. W. A. Argelander, ktorý vypočítal, že kométa je dlhoperiodjcká, s obežnou dobou 3 065 -I- 50 rokov. Ak je predpoveď správna, zažiari kométa našim vzdialeným poťomkom v roku 4 876.
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Buran
zblízka

Obrazovým spravodajstvom sa vraciame k prvému úspešnému letu sovietskeho raketoplánu Buran. Raketoplán vyniesla 15. novembra minulého
roku pri svojom druhom štarte mohutná
raketa Energija. Buran v automatickom
režime absolvoval dva oblety Zeme a
hladko p.ristál nedaleko Bajkonuru.
Montáž raketoplánu sa robí v hale
MIK vo vodorovnej polohe. Na snímke
(1) je dobre viditelná predná časí Burana s otvormi pre manévrovacie motory (verniéry), ktorá je celkom zhodná
s americkým nežením. V súčasnasti sa
v tejto hale pripravuje druhý exemplár
raketoplánu, ktorý bude pomenavaný
„Ptička" .
Buran s raketou Energija na jednej

z dvoch štartovacích rámp (2). Ked sa
systém vytiahne pomocou hydraulického zariadenia do zvislej polohy, začne
sa tankovanie. Do nádrží Energije sa
vmestí viac než 2 000 tan pohonných
látok. V tesnej blízkosti rampy je veža
s toboganem sklznej šachty, ktorá v prípade havárie umožňuje posádke do 15
sekúnd opustit raketoplán a schovat sa
v bezpečnom bunkri. V okolí je dvojica
pomocných veží s osvetIavacím zariadením.
Zapálenie motorov Energije na rampe
(3). V okamihu štartu pracujú súčasne
motory prvého aj druhého stupňa, takže celková tažná sila prevyšuje 39 MN
a výkon dosahuje 125 miliónov kW.
Kompletná raketa s raketoplánom má

hmotnost okolo 400 ton a pri jej preprave na špeciálnom železničnom dopravníku (4) treba využit silu štyroch
výkonných elektrických lokomotív.
„Vozdušno-kosmičeskij korabT" sprevádzala tesne pred pristátím stíhačka
MiG-25. Buran dosadol rýchlosťou 90
m . s- na betónovú pristávaciu dráhu
hned na jej začiatku. Počas jazdy na
hlavnom podvozku sa rýchlosE raketoplánu znížila na 14 m. s-i a potom sa
vytiahli brzdiace padáky. Snímka (5)
je urobená asii tni sekundy po tejto operácii (padáky sú už mimo záberu) ; Buran mal v tom čase rýchlost okolo 12
metrov za sekundu.
Ing. Marcel Grün

NAPÍŠTE

~

O SVOJOM

DALEKOHL'ADE
Vždy nás poteší, ked niektorý
uverejneny' ch
ďalekohTadov
z
v našej rubrike inšpiruje dalšieho amatéra pri stavbe jeho prístroja. Tentoraz sme vybrali dalekohTad 18-ročného Martina Viláška, ktorý si pri stavbe montáže k svojme Něwtonu 150, 890 vybral za vzor nesymetrickú montáž pána Marčišovského, predstavenú v Kozmose Č. G 1985. Hoci
je Martin Vilášek pomerne mladý,
vybrúsil si zrkadlo k svojmu dalekohladu sám, za pomoci členov
astronomického krúžku v Dolnom
Benešove; pri stavbe montáže mu
zasa pomáhal otec a cennými radami prispel aj autor predlohy.
V širokej spolupráci tak vznikol
skutočne pekný dalekohYad na
kvalitnej montáži, za ktorý sa jeho majitel určite nemusí hanbit.
Prístroj v pinej kráse vidíte na
priložených
fotografiách,
na
obrázku vTavo dole je konjunkcia
Venuše s Jupiterom, exponovaná
'15 minút 6. marta minulého roku
— Martin s fotografovaním oblohy len začína, takže kvalita záberu ešte nie je dokonalá. Časom sa
ale istotne dočkáme aj lepších záberov.
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Schéma prichytenia hlavného zrkadla: 1 — tubus, 2 — pevné usadenie,
3 — objímka zrkadla, 4 — zrkadlo, 5 — regulačná skrutka M5, 6 — pružina, 7 — prítlačný trojuholník, 8 — krytka, 9 — prítlačné skrutky M5.

O kosmonautiku a astronomii jsem
se zajímal už jako malý kluk. Asi
před dvěma roky jsme poprvé uviděl
časopis Kozmos a od té aoby se datuje můj hlubší zájem o tento obor.
Nejdříve jsem pozoroval jenom triedrem, ostatně tak začíná skoro každý. Potom jsem uviděl v Kozmosu
6/85 dalekohled pana čdíarčišovského. Rozhodl jsem se také si postavit
velký astronomický dalekohled. Nevěděl jsem ale, jak začít a také skoro nikdo mi nevéřil, že bych byl
schopen takový přístroj postavit. O
něco později jsem se dozvěděl o činnosti astronomického kroužku v Dolním Benešově. Jeho členové mi ochotně poradili, jak a co udělat, aby
byl dalekohled funkční, a také mi
některé součásti vyrobili. Tak vznikl
dalekohled Newton 150/890.
Objektiv dalekohledu tvoří parabolické zrcadlo o průměru 150 mm
s ohniskovou vzdáleností 890 mm.
Je uloženo v trojdílné objímce vyrobené z hliníku. První díl má malé
osazení, díry se závitem Ví 5 po 120°
a je napevno nasunut do tubusu.
Druhý díl má o 1 mm menší průměr než první. Jsou v něm navrtány

otvory pro tlačné pružinky, které
spolu se šrouby M 5 přidržujícími
druhý díl k prvnímu regulují nastavení hlavního zrcadla. Třetí díl slouží k vlastnímu vzepření zrcadla zezadu. Má trojúhelníkový tvar a jsou
v něm závity M 5 po 120°.
Jako sekundární odrazovou plochu používám hranol 3 X 3 cm. Je
uložen v duralovém pouzdře, zespodu a shora jej přidržují 5 mm patky
z 1 mm silného hliníkového plechu.
Paprsky jsou ze špic na kolo, na
konci každého je závit M 3. Jsou našroubovány jedním koncem do duralové centrovací objímky s průměrem 40 mm, druhý konec je osazen
v hliníkové objímce nasunuté do tubusu. V centrovací objímce je středový šroub M 5 s tlačnou pružinou,
která udržuje stálou vzdálenost
pouzdra od objímky, a dále tři centrovací šrouby M 4.
Hledáček se skládá ze tří částí.
Objektiv tvoří achromát průměru
48 mm s ohniskem f = 540 mm, který je v hliníkovém pouzdře. Objektiv je chráněn proti orosení a prachu
krytkou z rovinného skla. Druhou

částí je novodurová trubka. Třetí
část tvoří nadstavec se zenitovým
hranolem a okulárem f = 15 mm.
Zvětšení je tedy 36-krát. Celý hledáček je usazen v hliníkových držácích se třemi centrovacími šrouby
M 5. K tubusu je uchycen šroubky
M 4.
Tubus je vyroben z ocelového plechu tloušfky 1 mm, průměř má 170
mm a délku 1000 mm. Zevnitř je
natřen černou tabulovou barvou,
která zakrýva i zvenčí kraje tubusu.
Svar tubusu je vytmelen a celý tubus je nastříkán žlutou barvou.
K montáži je uchycen pomocí dvou
hliníkových pásů šiřky 5 mm.
Okulárový výtah je vyroben ze
silonu a k tubusu je přišroubován
dvěma šrouby M 4. Jemný posuv
výtahu je hřebenový. Protože používám okuláry, jejichž průměry nejsou stejné, jsou tyto okuláry vsazenydo redukcií. Používám okuláry
s ohniskovou vzdáleností 25; 20; 15;
12,5; 4 mm.
Montáž jsme postavili podle plánů
pana Marčišovského, který nám je
ochotně zaslal a přispěl také cennými radami. Je nesymetrická, německá s protizávažím. Je vyrobena ze
železa, některé části jsou z duralu
a z bronzu. Jemný pohyb montáže je
proveden přes dvě čelné ozubená
kola se šneky. Ozubená kola jsou
volně otočná na hřídelích a jejich
pohyb je jištěn dvěma aretačními
tvarovanými šrouby M 5. Kola jsou
vyrobena z bronzu, jejich modul je
m = 1. Šneky mají průměr 15 mm.
Jejich ovládání je zatím ruční, mají
však prodlouženou hřídelku pro hodinový pohon. Bowdeny ručního pohonu jsou z tlakových maznic, šneky uloženy v ložiscích ve dvou duralových pouzdrech. Na šikmých
plochách ozubených kol je strojně
vyražena kruhová stupnice. Celá
montáž kromě koncových uzávěrů,
šroubů a ozubených kol je nastříkána černou tabulovou barvou.
Samozřejmě, že práce na dalekohledu pokračují: chci jej vybavit hodinovým pohonem, zdokonalit okulárový výtah a osvětlit vláknový
kříž v hledáčku.
Na závěr bych chtěl podotknout,
že v době, kdy jsem dalekohled stavěl, mi bobo 17 let a sám bych jej
asi těžko postavil. Chtěl bych proto
touto cestou poděkovat všem, kteří
mi při stavbě pomáhali, především
pak svému otci, který trávil většinu
svého volného času při stavbě. Dále pak chci poděkovat panu Marčišovskému, který mi poskytl informace ohledně montáže, a také celému
astronomickému kroužku v Dolním
Benešově, který mi pomáhal při
broušení zrcadla. Věřím, že naše
spolupráce bude pokračovat i nadále.
Martin Vilášek
Rudé armády 14
747 28 Štěpánkovice
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ZAUJ IINAVOSY1
: NOčNEJ OBLOHY

Jarně
Uvojhviezdy
Dvojhviezdy ukazujeme návštevníkom hvezdární váčšinou len v čase, ked je obloha nad mestom dost
špinavá alebo prežiarená svetlom
Mesiaca — vtedy sa stáva z núdze
cnosť a rad príde aj na dvoj hviezdy.
Na jarnej oblohe je však niekoTko
fascinujúcich dvojíc, ktoré sú nielen
pekné, ale aj zaujímavé — aspoň
niektorá z nich by mala byť na programe každej z jarných prehliadok
oblohy. Ich najváčšie čaro je vo farebnosti — prevláda v nich zlatožltá,
ktorá sa k tejto kvitnúcej časti roku,
myslím, hodí.
V Panne, typicky jarnom súhvezdí, leží y Virginis (E 1670, ADS 8630),
nazvaná Porrima. Pátnásťcentimetrový ďalekohIad ju bez problémov
rozštiepi na dye žltkasté, rovnako
jasné hviezdy 3,5m. Porrima je však
pozoruhodná najmi tým, čo jednému pohIadu zostane skryté.
Spolu s Castorom patrila k prvým
dvoj hviezdam, pri ktorých William
Herschel začiatkom minulého storočia ukázal, že vytvárajú gravitačne
viazanú sústavu. Na svoju historickú úlohu bola dobre pripravená a
načasovaná. V čase objavu boll jej
zložky najáalej od seba a neskór,
ked dozrel čas na odhalenie fyzikálnych dvojhviezd, sa sprievodca zase blížil do periastra a parametre
dvojice sa zreteIne menili.
Dnes vieme, že podvojnost y Virginis po prvýkrát zbadal už v roku
1689 Richaud, francúzsky misionár
v Indii. Objav však upadol do zabudnutia, a tak bol a je za objaviteTa tejto dvojhviezdy považovaný James Bradley. Vtedy (r. 1718) delilo
obe hviezdy na oblohe asi 6 oblúko-
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skrytá v levej hrive, zatial čo jej mevých sekúnd, takže pri zákryte Porno zrejme pochádza z arabského
rimy Mesiacom o dva roky neskór
al-Jabha, čo znamená čelo. Amesi Cassini poznamenal, že „jedna
rický historik astronómie Dawis vyzmizla za tmavým mesačným okrasvetTuje tento rozpor tým, že popis
jom tridsať sekúnd pred druhou".
Potom, keá sa zistilo,
že pre pohyb zložiek
180•
v dvojhviezde platia rov1058
naké pravidlá ako pre
•
telesá slnečnej sústavy,
1e5E
Ie70 ° • °
•
možné
použit 270•
boto
90•
•
osvedčené metódy a určit charakter dráhy a
• 1858
predpokladanú budúcnosť dvojice. A bola to
• 1840
budúcnosť — ako uká•
zal John Herschel —
•
veTmi zaujímavá. Herschel graficky odvodil
výstrednosť dráhy 0,88
1870
(to je viac, než má treS
bárs kométa Encke) a
957 ••
periódu 513 rokov. „Po~ •°P 1860
970
kiaT sú tieto elementy
•
správne," napísal, „po- t940
..
•
tom koncom roka 1833
®®
1870
1950
~
alebo začiatkom roka
••
a 1880
1834 budeme svedkami
~ M ®• _® s - ~
1980
1990
zatiaT najpodivnejšieho
900
910
javu vo hviezdnej astro0"
nómii, keá obe hviezdy
5,
prejdú v periastri okolo
0"
1"
a"
4"
5"
I111 1 11 1 1 1 I
I
I
I
seba nepredstaviteTnou
I
rýchlostou 60 až 70° za
rok, čo je asi jeden stuČas4 jedného obehu dvojhviezdy y Virginis. Vypeň za p5ť dní. Pretože značené sú polohy sprievodcu vzhPadom k hlavvšak budú obe hviezdy
nej zložke (to spravidla býva tá jasnejšia, v tomod seba len čosi vyše
to prípade je to však skór vec dohody). Zaujíma0 5" a pretože sú obe
vý je nápadný rozdiel rýchlosti obežného pohybu
približne rovnako velv rokoch 1830 až 1840, keá bol sprievodca v blízkosti periastra, a začiatkom nášho storočia, ked
ké, ukážu tento majestátny jav len najlepšie
boll zložky od seba najd'alej. Sever je dolu, výGiaden
chod vpravo.
dalekohYady."1
áalekohTad však nebol
taký dobrý, aby Porrimu
jej polohy sa netýka nášho dnešnév tom čase rozložil. V najlepšom prího klasického leva, dedičstva antipade bola viditelná len jedna preky, ale že sa vztahuje na arabské
tiahnutá hviezda, takže boto síce
súhvezdie Leva, Asad, ktoré°pokrýmožné určit pozičný uhol, ale však
valo v5čšinu jarného nočného neba.
vzdialenost zložiek. Dye hviezdy tesAlgieba je dvojhviezda skutočne
ne vedla seba znovu po prvýkrát
úžasná. Na prvý poklad majú obe
uvidel Wilhelm Struve 24-cm dalezložky (s jasnosťou 2,2m a 3,5m) žltú
kohYadom na jar roku 1836. V tom
farbu, plavná zložka má však sýty,
istom roku John Herschel prepočítal
teplý odtieň sýto žltej, ktorá je zmieelementy dvojice, zavrhol prvé znášaná s oranžovou, zatial čo sprievodme meranie Bradleya ako chybné a
ca má farbu svetložltú so slabým
dospel k novej dlžke obežnej doby
nádychom do zelena, ktorý pripomí— 180 rokov — ktorá sa už velmi
na iskrivé biele víno. Wilhelm Strunelíši od dnes uznávanej hodnoty.
ve popísal tieto odtiene ako zlatú a
V súčasnosti je y Virginis ešte stázelenkavo červenú farbu, admirálovi
le Yahko dostupnou dvojitou, udaSmythovi sa nápadnejšia hviezda jalosti však pomaly dostávajú spád a
vila jasne oranžová a sprievodcu vihistória sa začína opakovat. Na predel zelenkavo žitého. Hlavná zložka
lome tisícroči,a bude hviezdy od seba
dvoj hviezdy je však obor spektrálnedeliť vzdialenost asi 1,8", len o pár
hy typu K0 a sprievodca obor typu
rokov neskór sa Porrima v stredných
G7 — ich teploty sa teda líšia tak
clalekohIadoch zmení na hviezdu
málo, že akékolvek rozdiely vo fajednoduchú, takže sa s ňou budeme
rebných odtieňoch sú len fyziologicmusieť pri jarných prehliaďkach na
kým javom, subjektívnym pocitom
nejaký čas rozlúčiť.
a básnickou licenciou.
Hviezda, označená v Heveliovej
kresbe súhvezdia Leva šípkou, je y
Vieme, že Algieba je dvojhviezda
Leonis (S 1424, ADS 7724), ďalší drafyzikálna. Pozičný uhol sa však za
hokam z klenotnice dvojhviezd. Že
ten čas, čo ju sledujeme, zmenil len
do nej patrí, prezradila však až v roasi o tridsať stupňov, takže naše
ku 1782 královskému demonštrátopredstavy o jej dráhe a perióde sú
rovi2 Williamovi Herschelovi. Predlen približné. Zdá sa, že sprievodca
tým a pred vynálezom áalekohladu
svoj obeh uzatvára vždy po 600 roto bola celkom obyčajná hviezda,
troch a dnes sa pohybuje kdesi pri
ktorá dostala do vienka meno Algieapoastre svolej dost pretiahnutej drába. Mená hviezd boli prapóvodne
hy. Zlatožlté svetlo y Leonis k nám
len stručnými popismi ich polohy
letí asi 170 rokov, takže ju vidíme
v obrazci súhvezdia. Algieba je však
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Kresba súhvezdia Leva z Heveliovho atlasu Firnamentum Sobiescianum,
sive Uranographia (Gdaňsk, 1690). Hviezda ukrytá v levej hrive a označená
šípkou je Algieba, jedna z najkrajších dvojhviezd na oblohe.
žitých dvojíc a právom sa počíta
medzi najkrajšie dvojhviezdy na oblohe vóbec. Tieto dva priezračné žité
diamanty po prvýkrát uvidel William
Herschel. Je inak poučné pozriet sa
na jeho poznámky z prvých dvoch
nocí zoznamovania: „2, mája 1780.
Pekná dvojhviezda, skoro rovnaké
magnitúdy a dye tretiny priemeru
od seba; presne odhadnuté. 21. mája. Nerovnaké hviezdy, velmi jasné,
jeden priemer váčšej hviezdy od seba. Vzduch je však pomerne nepokojný. Slabý vietor."
Ako vidíme, skorší odhad vzájomnej vzdialenosti robil Herschel spósobom, ktorý by sme dnes považovali
za trestuhodný — vzdialenost hviezd
vyjadril v násobkoch priemeru niektorej z nich. Tento spósob síce dáva
dost dobrú predstavu o tom, čo v danom ďalekohlade za určitých pozo-

tak, ako vyzerala v čase napoleonských vojen.
Ak poznáte dobre nielen Velký
voz, ale aj celé súhvezdie Vetkej
medvedice, potom viete, že na jeho
južnom okraji, v miestach, kde má
medvedica laby, ležia tni velmi podobné dvojice pomerne jasných
hviezd. V starovekej arabskej astronómii symbolizovali tni skoky gazely
a túto predstavu v sebe čiastočne uchovali aj mená hviezd najjužnejšej
UMa. Prvá z nich sa
dvojice, v a
volá Alula Borealis, druhá Alula
Australis. Prídavné mená v pich názve
sú nám povedomé, veď latinsky znamenajú severný a južný, neznáme
slovo Alula vzniklo práve skrátením
a skomolením arabského výrazu pre
prvý skok gazely.
UMa (E
Alula Australis, teda
1523, ADS 8119), je ďalšou zo zlato-
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Alula Australis (zložky 4,3m a 4,8m) bola prvou fyzikálnou dvojhviezdou,
ktorej dráhu a obežnú dobu sa podarilo vypočítat z pozorovaní. Podia elementov W. D. Heintza (1967) opisuje slabší sprievodea okolo hlavnej zložky
elipsu s velkou polosou 19,5 a.j. a s excentricitou 0,41. Jeden obeh sa uzavrie vždy po 59 rokoch a 10 mesiacoch.

rovacích podmienok a pri určitom
zvi čšení človek uvidí, nedá sa však
previest na objektívnu mieru uhlových sekúnd. Preto nám William
Herschel odkázal pri tejto dvojici
len určenie pozičných uhlov — to
sú tie tri šípky s letopočtami v nalom obrázku. Ako-tak dobré meranie uhlov aj vzdialeností urobil až
John Herschel. Ten si tiež celkom
jasne uvedomil, že Alula Australis
je fyzikálna dvojica: „Dvojhviezda,
pri ktorej sú obe hviezdy prakticky
rovnaké, je nepochybne spojená vzájomnou gravitáciou do fyzikálnej
sústavy a obieha okolo spoločného
tažiska pohybom takým rýchlym, že
dovoluje sledovanie a meranie z mesiaca na mesiac," Odtial už bol len
króčik k tomu, aby sa niekto pokúsil
z dovtedajších meraní zrekonštruovat celá eliptická dráhu a určit periódu obehu. Skúsil to (a v roku
1828 publikovala) francúzsky astronóm Felix Savary a podarilo sa mu to
v rámci možností tak dobre, že tento
výpočet je považovaný za prvé spofahlivé určenie dráhy vizuálnej dvojhviezdy. Ten rámec možností predstavovali tni merania pozičného uhla
od Williama Herschela a hrst meraní poloh od jeho syna Johna (na
kresbe sú to tie prázdne krúžky),
ktoré už síce obsahovali aj určenie
vzdialeností zložiek, avšak s velkou
systematickou chybou. Savary sa
preto mohol dopočítat k perióde či
excentricite, ktoré dobre zodpovedali skutočnosti, velkost elipsy však
jedenapolkrát precenil. Neskoršie
merania Wilhelma (do roku 1840) a
Otta Struveho, dvoch najvýznamnejších pozorovatelov dvojhviezd v mi_
nulom storočí, sú v obrázku vyznačené pinými knížkami a dost dobne
vyjadrujú skutočnost. Rozptyl bodov
je sp5sobený najm5 chybami merania, maličký podiel (asi 1,5° v pozičnom uhle a až 0,07" vo vzdialenosti)
na ňom má aj skutočnost, že okolo
hlavnej zložky obieha áalšia, tretia
hviezda sústavy s periódou 670 dní.
Jej prítomnost spósobuje aj periodické zmeny radiálnej rýchlosti viditelnej hlavnej zložky, táto tesná
vnútorná dvojica je teda aj dvojitou
spektroskopickou. Nakonec, slabší
vizuálny spnievodca, g UMa B, bol
rovnakým sp8sobom odhalený ako
dvojhviezda s obežnou dobou asi 96
hodin Prekrásna Alula Australis tak
vo svojom svetle tají a súčasne prezrádza, že je v skutočnosti štvornásobnou sústavou.
LEOŠ ONDRA

Poznámky:
1. Mem. Roy. Astron. Soc.. London 5.
2. Anglický astronóm William Herschel
(Kozmoc '/88l mal za úlohu svojimi
ďalekohladmi. ukazovat královskei
rodine krásv oblohy kedvkolvek, keď
bol o to o' žiadaný.
3. RBzni autor i datujú táto historická
udalost bud rokom 1828. alebo 1830.
Skutočnost je všilo taká. že Savary
svoju prácu publikoval vo francúzskej astronomickej ročenko (Connaisance des Temps) na rok 1830, ktorá však vyšla v roku 1828.
4. Ohsiahlu a nodrobnú štúdiu o ř UMa
ako viacnásobnej sústave publikoval
v roku 1967 W. D. Heintz (Astron.
Nachr., 289, 269).
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Brnenský seminár
o práci hvezdární
Už pred dvoma rokmi sa na brnenskej hvezdárni zrodila myšlienka
usporiadaf pre vedúcich pracovníkov
našich astronomických zariadení pracovné stretnutie, ktorého hlavnou úlohou by bolo pozdvihnúf astronomickú činnosf vo hvezdárňach. Ukázalo sa totiž, že hvezdárne často
nepinia to, čo je ich hlavnou úlohou,
pretože zápasia s množstvom okrajových problémov, ktoré trdeštia sily
a energiu pracovníkov týchto zariadení.
Pracovný seminár, ktorý sa po polr.očnom úsilí KHaP MK v Brne podarilo usporiadaf na prelome novembra a decembra minulého roku,
si vytýčil za cieT nájsf spoločného
menovateTa pre názory na záujmovú
a metodickú činnosf v oblasti astronómie, vyjasnif a zosúladif formy
činnosti a pracovné postupy, vymenif si skúsenosti a spoločne riešif
pretrvávajúce problémy.
Dnes sa zdá, že na jedno trojdňové stretnutie to bol program prináročný a zrejme nezvládnutelný. Podarilo sa však špeciilikovaf, kde nás
topánka najviac tlačí a kde problémy spočívajú vlastne len v neporozumení. Bude potrebné v nadváznosti na tento seminár zorganizovaf
dalšie podujatia, ktoré sa už budú
zaoberaf jednotlivými čiastkovými
problémami. Brnenskému semináru
však nemožno uprief dobrú organizáciu a pracovný charakter, ktorý
na podobných podujatiach nebýva
samozrejmosfou. Model seminára by
mal byf vzorom aj pri príprave
dalších podujatí, ktoré sa nemusia
týkaf práve riadenia činnosti našich
hvezdární.
Zastavme sa teraz pri najpálčivejších problémoch a pokúsme sa zhrnúf poznatky, ktoré stretnutie šesfdesiatich riaditePov a vedúcich pracovníkov hvezdární prinieslo.
Predovšetkým si musíme uvedomif, že z hladiska spoločenského významu a špecifickosti práce sú hvezdárne nedocenené a ich pracovníci
nie sú patrične odmeňovaní. V süčasnosti nijaký pracovník nie je na
hvezdárni len pre plat, pretože
v tom prípade by tam dlho nevydržal. Z toho je zrejmé, aké fažké
je získaf na astronomické kultúrno-výchovné zariadenie kvalitného a
zanieteného pracovníka. Ukazuje sa,
že tento problém možno riešif len
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vlastnou výchovou a prípravou kádrov.
V ČSR chýba ústredný metodický
orgán pre hvezdárne. Ako majú divadlá svoje Národné divadlo či
múzeá Národné múzeum, mali by
maf aj hvezdárne svoje vrcholové
zastúpenie. Na Slovensku jestvuje
SÚAA, v Čechách a na Morave túto úlohu supluje pražská hvezdáreň,
ktorá však nie je priamo riadená
Ministerstvom kultúry. Problémy
hvezdární tak nemá vlastne kto
nešit. Východiskom by bole ustariaditelov,
poradný
zbor
novif
ktorý by formou odporúčaní MK
ČSR mohol pomócf hvezdárňam
v ich problémech. Je to však
riešenie iba dočasné, nůe je samospasitelné, a navyše takýto poradný orgán ešte nie je ustanovený.
Mimoškolská výučba astronómie,
ktorú majú hvezdárne v nápini práce, naráža na zanedbané základy.
Dnes sa v školách učí ovela menej
astronómie než napríklad v 50-tych
rokoch. Niet sa čomu čudovaf —
ved budúci učitelia na vysokých školách počúvajú na prednáškach menej astronómie, než budú v praxi
sami učit! Čo teda nezvládne školstvo, suplujú hvezdárne, ktoré dokážu okruh záujemcov podchytit a
zameraf správnym smerom. Výsledkom potom je, že asi 30 /o záujemcov o štúdium prírodovedných smerov na vysokých školách bole v mladosti v styku s hvezdárňou alebo
s astronómiou. Lenže aj samotní
pracovníci hvezdárne by sa mali
vzdelávaf, ved v astronómii po-

znatkov a noviniek pribúda každým
dňom. Máme síce, tvrdo vybojované, pomaturitné štúdium astronómie,
ktoré obsahuje zhruba to, čo by mali poznat učitelia na stredných školách. Stačí však len pre začiatok.
Kde sú r8zne zdokonalovacie kurzy
pre demonštrátorov, prednášateTov,
pozorovateTov, ekonómov (áno, aj tí
budú čoraz potrebnejšf) či technikov?
Chýbajú, a každý si musí poradit,
ako vie. Takéto akcie si budeme musief zorganizovat sami, vlastnými silami, a malo by to byť čo najskór.
Na profesionálnu hvezdáreň (lebo aj tie Pudové medzi ne patria)
patrí profesionály dalekohTad a zod_
povedajúca technika do prednáškovej sály. O drahý prístroj sa však
treba zodpovedne a primerane staraf — sú však hvezdárne, kde vám
v kupole vstávajú vlasy dupkom od
hrózy a zdesenia. ĎalekohTad totiž
nemóže zastarat, možno ho len zanedbat. Opačná je však situácia s audiovizuálnou technikou — vybavenie premietacej kabíny a sály by
malo zodpovedaf koncu 20. storočia.
Technika sa však pomerne rýchlo
mení, nastupuje nová, svojou podstatou a možnostami celkom má.
Eudia ju však obyčajne prijímajú
skór z konzumného hladiska, než
aby ju uplatňovali tvorivo. Na hvezdárni by mal byť preto angažovaný
aj človek, ktorý si s elektronikou
rozumie a ktorý je natoIko rozhTadený v astronómii, že modernú techniku dokáže aj náležite využif.
Samozrejme, hvezdáreň musí v prvom rade zostaf miestom, ktoré Pudskej pospolitosti sprostredkúva styk
s oblohou, učí Pudí poznávat tajomstvá prírody, ale vedie ich aj často
k tvorivej činnosti. Verejné prehliadky oblohy aj astronomický výskum by mali patrif na prvé miesto v plánoch činnosti hvezdární.
Prehliadanie oblohy dalekohTadmi
hvezdárne by však malo dat Tudom
ucelený pohiad na astronómiu a ukázat im aj filozofický náboj pozná-

venia vesmíru. Na to však nestačí
záujemcovi ukázat štyri či pat najbežnejších objektov a zavalit ho
spřškou suchých faktov o rozmeroch
a vzdialenostiach. Pracovník na
hvezdárni by sa však mal venovat aj
pozorovaniu a viest k nemu aj najzanietenejších amatérov v dosahu
hvezdárne. Programov na pozorovanie je dost a časom sa vytvorša aj
dalšie, pretože práve amatéri strážia oblohu.
Propagačná a edičná činnost v budúcnosti bude stále vzrastat, pretoše je to jedna z možností hospodár_
skej činnosti, na ktorú sa kladie a
najmě bude klást stále váčší dčraz.
Tu sa však velmi jasne ukáže, čo
je dobré, a čo vysloven zlé. Nebude možné ani donekonečna vydávat
na viacerých hvezdárňach podobné
materiály. Čaká nás deTba práce, bude potrebné vytvorit edičnú radu
hvezdární. Ani miestne spravodaje
sa asi neudržia v tej forme ako dnes
— musia splňat informačně potreby oblasti, zastávat funkoiu prvého
kontaktu s verejnostou, mali by byt
kronikou diania na hvezdárni a v jej
okolí. Je to iste náročná úloha, plytvat papierom na veci odpísané z rozličných prameňov, na výpisy z ročeniek a na nekvalitné obrázky však
Balej nemožno.
Každé leto sme svedkami rovnakého úkazu. V rovnakých termínoch
na rčznych miestach, nezávisle od
seba a často nekoord'inovane prebiehajú rozličné sústredenia, praktiká
či expedície pre malých aj velkých,
skúsených i začiatočníkov, premenárov či meteorárov, róznej kvality
a každé s iným cieTom. Keá sa však
niektorý vlk samotár chce zúčastnit
na podobnej akcii, váčšinou nakonec zostane doma, lebo nevie kde,
čo a kedy. Chýba termínovník všetkých usporadúvaných akcií, a tie sú
len velmi, málo zladené. Pri každej
akcii by malo byt jasné, čo je jej
cieTom, k čomu sa na nej má dospiet, komu je určená a v čom sa
za tých niekoTko dní chceme zdokonalit. V nových ekonomických podmienkach zrejme nebude únosné
usporadúvat také velké množstvo
letných sústredení. Asi by každá
hvezdáreň mala zorganizovat len
praktikum pre svoju mládež a podielat sa potom na nejakej odbornejšie zameranej akcii v spolupráci
sinou hvezdárňou.
Mohli by sme pokračovat Balej,
ale asi by to nemalo velký zmysel.
Na tomto mieste sme sa usilovali
poukázat na tie problémy, ktorých
riešenie je v našich možnostiach.
Problémy sú predsa na to, aby sa
nešili, a brnenský seminár bol prvým krokom. Dúfajme, že sme vykročili Iavou.

Uranometria
2000.0

Praní
zkušenosti
Vedle Bečvářova Atlasu Coeli
používáme při pozorování oblohy i úpinější atlas Uranometria
2000.0 (viz minulé číslo Kozmosu). První svazek tohoto atlasu
(do — 6° deklinace) se nám pro
svou obsažnost spojenou s přehledností brzy stal jedinečným
pomocníkem.
Klasickému atlasu Bečvářovu
se nejčastěji vytýká jeho neskladnost. Fro zkušenější pozorovatele však můžeme doporučit jeho dobrou xerokopii poloviční
velikosti — manipulace s ní je
velice pohodlná a většina popisů
je dobře patrná i při slabém
osvětlení nenarušujícím adaptaci
oka. Nedostatky Atlasu Coeli jsou
zřejme jinde: kromě ojedinělých
špatných identifikací a zlých poloh objektů je jeho hlavní vadou
velmi malý překryv jednotlivých
listů, například v okolí hvězdokupy M 35 v Blížencích.
Pozorovatel si však často uvědomí i omezení, která jsou daná
výběrem objektů a hvězd. Řada
úhlově malých planetárních mlhovin je například vidět už v nevelkém dalekohledu, ve hvězdnem poli e však není možné spolehlivě a rychle identifikovat,
protože hvězdy stejné hvězdné velikosti už v atlasu zakreslené nejsou. Nedostatek slabších hvězd je
citelný a při pozorování galaxií
kupy v Panně, kde bez podrobnější mapy je prakticky nemožné zjistit, která z galaxií je která.
V tomto ohledu je Uranometria 2000.0 vynikajícím rozšířením
Atlasu Coeli. Je v ní dostatek
hvězd na to, aby se pohodlně dala určit přesná poloha prakticky
všech objektů viditelných Sometem 25 X 100; navíc deset tisíc
objektů v Uranometrii zakreslených je skvělou nabídkou i pro
mnohem větší přístroje.
Nedostatky nového atlasu se

týkají hlavně označení vykreslených objektů. V řadě případů jde
jen o opomenutí — například
u galaxie NGC 4649 chybí její
messierovské označení, M 60. Je
však potřeba počítat i s tím, že
autoři Uranometrie neuznávají
Flamsteedova čísla těch hvězd,
které se pil moderním dělení
oblohy Mezinárodní astronomickou unií dostaly do cizích souhvězdí. Tak třeba hvězda 23 Herculis je v tomto atlase anonymní,
protože leží v Severní koruně.
Poslední naše výhrada vůči značení se týká vlastně většiny atlasů — postrádáme označení zakreslených dvojhvězd. Zatímco
u ostatních objektů si mohu o jejich pozorování do deníku bez
potíží udělat poznámku, na dvojhvězdu se nemám jak odvolat;
pokud jsem si k ní už kdysi dávno nepřipsal její katalogové číslo.
poznámky
ještě
Nakonec
o vztahu Uranometrie a předlohy její severní části, atlasu Bonner Durchmusterung, který pochází z minulého století. Bonnský
atlas obsahuje mnohem více slabších hvězd a je velice spolehlivým vzorem. Má podobné měřítko jako Uranometria, hvězdy
v něm však nejsou nijak označené a obsahuje jen velmi málo nehvězdných objektů. Pro použití
přímo u dalekohledu je samozřejmě nepoužitelný, chceme-li
však vyrobit spolehlivou mapku
pro vizuální pozorování dalekohledy do průměru asi 8 cm, je
rozhodně tim nejvhodnějším pod_
kladem.
Uranometria je mnohem přehlednější než Bonner Durchmusterung, lze však mít jisté pochybnosti o přesnosti poloh hvězd
v novém atlase. Některé úhlově
malé planetární mlhoviny (NGC
7027 apod.) jsou tu totiž těsně
provázeny hvězdičkou osmé či
deváté velikosti. Ve skutečnosti
žádné takové hvězdy neexistují
— jsou jen těmi planetárními
mlhovinami, které jsou v bonnském atlase zakreslené jako obyčejné hvězdy a dostaly se tedy
po opravé poloh o precesi i do
Uranometrie.
I když má tedy Uranometria
nějakou tu chybičku krásy, je to
dnes nejlepší a nejpřehlednější
atlas své třídy. Zřejmě se na
dlouhou dobu stane neocenitelným pomocníkem každého pozorovatele, jak můžeme soudit i
z naší praxe pri práci na Amaterské prohlídce oblohy.
LEOŠ ONDRA
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V priestoroch planetária Krajskej
hvezdárne v Prešove sa v dňoch 5.-7. októbra 1988 konala „Pracovná
konferencia k využívaniu planetária
pri popularizácii astronómie". Pnebek i obsah stretnutia, prvého svojho druhu u nás, nabádali k hlbšiemu zamysleniu sa nad celkovou koncepciou a hlavnými cielmi či jednoznačným poslaním inštitúcií, akými sú planetáriá. Okrem velmi pútavých, informatívnych a prehladových prednášok sme boll svedkami
aj pniamej konfrontácie ucelených programov. S prevahou tu bozastúpené audiovizuálne programy,
upravené na priestory planetária.
(Tento fakt je spósobený najm5, tým,
že váčšina projekčných prístrojov
planetárií u nás je len sčasti vybavená prídavným zariadením, ktoré
úmožňuje dalšie efekty. Najmá
z tohto dóvodu býva fažisko vizuálneho dotvorenia programov v použití diapozitívov.) Po projekciách
nasledovala diskusia, ktorá, ako sa
ukázalo, je velmi potrebným a inšpiratívnym prvkom v priebehu podobných akcií.
Z diskusií vyplynulo, že tvorba
váčšiny jestvujúcich programov prebiehala a stále prebieha vlastne
v amatérskych podmienkach — najvydarenejšie momenty, ktoré zostávajú v památi obecenstva, vznikajú
teda viac-menej náhodne. Zo skúseností s návštevníkmi planetárií móže_
me tvrdit, že napriek nepopieratelnej vzdelávacej hodnote programov
oceňujú najviac prekvapujúco verne vytvorenú ilúziu nočnej oblohy.
Tá má sama osebe, bez špeoiálnych
pohybov a použitia dalších projekcií, velkú emotívnu silu. Každý další správne vyrátaný efekt navyše
móže vyvolat iba pósobivejší dojem.
Projekcia programu v planetáriu
má však oproti iným projekciám
najm5 audiovizuálnych programov
svoje zvláštnosti. Tie musíme pri
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AkaUemicky
o planetáriách
výrobe programov poznat, rovnako
však treba zvládnut aj základné poznatky súvisiace s témou programu.
Z tohto dóvodu boli na konferencii
vyslovené názory, že najlepším tvorcom programov v planetáriu by bol
profesionálny režisér, dramaturg či
scenárista, ktorý má z astronómie vedomosti aspoň na úrovni vyspelého
astronóma-amatéra.
Pni vzájomnom porovnávaní programov sme pocítili nevyhnutnost
ich rozlišovania. Iný ciel má predsa
program vzdelávací, mé je
poslanie programu oddychového, kťorý má inspirovat či zabávat. Napriek rovnakému prostrediu, pnibližne s rovnakými prvkami imaginácie a pri rovnakej snahe o sugestívnost je tu velká odlišnost v miere ich použitia, a teda aj v nárokoch
na dramaturgiu.
Póvodné formy práce v planetáriách v čase ich zavádzania do praxe vychádzali z prvotného zamerania práce na hvezdárňach. Boll a
zvačša sú zriadované pri okresných
či krajských hvezdárňach, ktorých
hlavným a jediným cielom boto
vzdelávat. Táto potreba a záujem
stále trvá a zrejme potrvá aj v budúcnosti, avšak planetárium nemáže suplovat či nahradit činnost hvezdárne. Hoci v počiatkoch svojho pásobenia bolí planetáriá často stotožňované s „modernými hvezdárňami",

Výberom snímok z prešovskej konferencie
o planetáriách sme sa snažili vystihnúE
pracovný charakter stretnutia, ktoré sa
v mnohom lišilo od seminárov a astronomických podujati usporiadaných v minulosti. Aj tu sa potvrdilo, že len pracovný
ráz stretnutia móže viesE ku konkrétnym
poznatkom a objasneniu stavu vecí v danej problematike.
Snímky: autor

dnes by už malo byt každému jasné, aké sú rozdiely v ich zameraní.
Zdá sa, že v súčasnosti stoja naše planetáriá, tieto špeciálne kultúrno-osvetové pracoviská, na križovatke zamerania svojej činnosti. Fri
súčasných róznorodých formách kultúrno-výchovnej a osvetovej práce
a s malým kolektívom pracovníkov
v planetáriu je len velmi tažké prosperovat naraz vo viacerých smeroch. V každom prípade je tu, aspoň teoreticky, možnost rozhodnutia.
Bud budeme pokračovat v tradičnej orientácii na odborno-pozorovateTskú oblast, lektorsky a inštruktážne, praktickými pozorovaniami
sa podielat na výchove mladých záujemcov o astronómiu a pre laickú
verejnost pripravovat vzdelávacie a
náučné programy. Alebo tažisko
svojej činnosti preorientujeme na
prácu pre širokú verejnost. V tomto prípade bene planetárium na seba zodpovednost za pinenie hodnotnej, ale pre dosiahnutie ojeTa velmi náročnej požiadvky: aby
pripravený program v nenásilnom
prepojení v sebe sklbil zábavu,
oddych a poučenie, aby sa teda návšteva planetária stala pre občana zážitkom, príjemným prekvapením a
zdrojom zaujímaných poznatkov.
Dnes si však, vdaka existencii rozhlasu a televízie, móžu záujemci
z radov laickej verejnosti vybrat
vedecko-populárnych
konzumáciu
programov podia svojho záujmu, pohodlne a v profesionálnom prevedení. Preto je dnes oveTa dóležitejšie
než v minulosti siahnut na rezervy
v možnostiach pósobenia planetárií.
Verejnost nemá záujem navštívit
planetárium len preto, aby sa z uvádzaného programu dozvedela iba to,
k čomu sa oveTa Yahšie dostane propopulárno-vedeckých
stredníctvom
článkov v časopisoch, kníh a populárno-náučných relácií v televízii.
Treba si uvedomit, že ak bude ponuka planetária slabá, viackrát tam
neprídu.
Navyše, dnes sme stále častejšími svedkami, ako sa v úsilí presadzovat nové, atraktívnejšie formy
činnosti, zanedbáva na niektorých
hvezdárňach odborno-pozorovatelská
a krúžková činnost. Nie je to správny, ale naštastie ani všeobecný jav.
Takýmto činom však dochádza k nesprávnym tendenoiám, ked niektoré hvezdárne orientujú tažisko svoje] práce na tvorbu programov a na
strane druhej niektoré planetáriá
suplujú činnost hvezdární na úkor
kvality vlastných programov.
Problémov sa teda ukazuje celá
hřba a nedarí sa ich zatial nijako
nešit. Z prešovskej konferencie však
jednoznačne vyplynulo, že so skvalitňovaním práce v planetáriách súvisí okruh problémov, ktorý je často odlišný od problémov na hvezdárňach. Konfrontácia názorov na
oblast práce planetárií na celoštátnom fóre a s medzinárodnou účastou doposial chýbala. Dúfajme, že sa
v Prešove podarilo započat novú tradíciu, ktorá vnesie viacej svetla do
problematiky a podnieti k vytváraniu nových, účinnejších programov.
FRANTIŠEK FRANKO
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Všetky časové údaje sú v SEČ
Hoci v apríli ani v máji neuvidíme najjasnejšiu z planét — Venušu
— a podmienky na pozorovanie Marsa a Jupitera sa po dlhých priaznivých mesiacoch rapídne zhoršili,
na oblohe sa toho počas nasledujúcich dvoch mesiacov odohrá neúrekom. Predovšetkým, v apríli sa naskytne jedinečná šanca prekonat
prastarý rekord v pozorovaní Mesiaca krátko po nove. V máji nás
potom čaká velká elongácia Merkúra spojená s peknou konjunkciou,
v jednej z najváčších opozícií sa nachádza Pluto, dalšie tni vzdialené
planéty sa opat vymanili z lúčov
Slnka a mali by sme sa dočkat aj
peknej nádielky meteorov, ktoré postrácala Halleyova kométa. Jar je
navyše obdobie galaxií a krásnych
dvoj hviezd, takže pil peknom počasí
budeme mat čo robit, aby sme nič
zaujímavé nepremeškali.
PLANĚTY
Merkúr je síce 4. apríla v hornej
konjunkci! so Slnkom, hned po nej
sa však posúva od Slnka na východ
a 1. mája o 3,71 dosiahne najváčšiu východnú elongáciu. Pretože bude od Slnka vzdialený až 21°, nastanú večer v období od 17. 4. do
12. 5. velmi dobré podmienky na jeho pozorovanie. V tomto čase Merkúr nájdeme 45 minút po západe
Slnka vždy aspoň 5° nad západným
obzorom, v azimute 110°-120° (meraných od luhu). Od 15. 4. do 15.
5. klesne jasnost planéty z —1,3m
na ± 2,im a jej priemer sa s ubúdajúcou fázou bude zváčšovat až na
11". Kedže sa Merkúr pohybuje v súhvezdí Býka, nastane 29. apríla kon-
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junkcia planéty s Plejádami. O týždeň neskór dójde ku konjunkcii
Merkúra s Mesiacom, ktorý prejde
6. mája o 22,91 3° severne od planéty. Zaujímavé zoskupenie dopinia
nedaleko Plejády, takže budeme
móct získat peknú snímku telies, tak
ako ich zachytáva naša kresba.
Venuša sa pred naším zrakom
skrýva v žiari Slnka, z ktorej začne
vystupovat až koncom mája. Konjunkoia planéty so Slnkom nastala
5. 4.
Mars síce nájdeme večer medzi
súhvezdiami Býka a Blížencov, jeho lesk však už dávna vybledol. Stále sa vzdaluje od Zeme (v máji nás
budú delit už viac ako 2 astronomické jednotky), jeho priemer klesne
pod 5', takže na povrchu nerozoznáme už nijaké detaily a jasnost sa
koncom mája zníži až na -f- 1,7m.
Z červeného hrdinu tak nezostane
zhola nič a stane sa pre nás celkom
nezaujímavý.
Jupiter nájdeme .večer nad nápadným obzorom. Blíži sa do konjunkcie so Slnkom, ktorá nastane 9. 6.
V Bykovi dokončil slučku, pohybuje
sa priamo a pomaly sa vzdaluje od
Zeme. Jasnost kotúčika planéty
s priemerom 30" dosahuje v tomto
období — 2,0m. Všetky konjunkcie
Jupitera sa odohrajú v nevhodnom
čase — cez deň alebo po západe planéty. Výnimkou je nevelmi tesná
konjunkcia $ Aldebaranom, ktorý sa 4.
mája o 18h bude nachádzat 5° južne od planéty.
Saturn uvidíme stále lepšie. Nachádza sa v súhvezdí Strelca, takže ho budeme móct pozorovat v druhej polovici noci alebo ráno. Pozo_
rovanie však znehodnocuje velmi
nízka deklináeia, ktorá spósobuje,
že planéta vrcholí len nízko nad obzorom. Koneom mája sa priemer
približujúcej sa planéty zvýši na i6",
prstence dosiahnu rozmer 40 X 17"
a uvidíme leh zo severnej strany.
Jasnost Saturna dosahuje ± 0,2m a
nedaleko sa nachádza aj Urán
s Neptúnom.
Urán sa blíži do opozície, ktorá
nastane koncom júna, pohybuje sa
v súhvezdí Strelca a má jasnost
± 5,6m, takže hoc! me je velmi vysoko nad obzorom, móžeme sa pokúsit za dobrých podmienok nájst
ho aj pomocou malého triédra. Uhlo-

vý priemer planéty je 4" a vo váčších dalekohladoch možno zbadáme
aj štyri z jeho piatich najváčších
mesiacov — Miranda je už pomerne
malá a pohybuje sa len velmi blízko pri Uráne.
Neptún bude najlepšie viditelný
síce až v júni a v júli, už teraz má
však jasnost + 7,9m a uhlový priemer 2,2" a stále sa približuje k Zemi. Planéta sa pohybuje v súhvezdí Strelca a nájdeme ju nedaleko
Saturna. Ak sa nám to nepodarí, móžeme to skúsit v dalších mesiacoch,
alebo si počkat na prvé snímky,
ktoré v auguste začne vysielat sonda Voyager 2.
Pluto je stále na rozhraní súhvezdí Panny, Váh a Hlavy hada, a
práve v apríli a v máji sú podmien_
ky na jeho pozorovanie najvýhodnejšie — 4. mája o 8h bude v opozícii so Slnkom a 5. mája o 5h naj_
bližšie k Zemi. Od planéty nás v tom
čase bude delit vzdialenost iba
28,687 a. j., takže Pluto vdaka svojej
výstrednej dráhe bude takmer o jednu astronomickú jednotku bližšie
ako Neptún. Jasnost planéty je
± 13,6m.
MESIAC
Vo štvrtok 6. apríla bude o 4h32m
Mesiac v nove. Kedže zapadá až
o 19h23m, teda takmer hodinu po
Slnku, a pri západe klesá pomerne
kolmo na obzor, máme jedinečnú
šancu prekonat rekord L. Kinga a
N. Collinsa, ktorí 2. mája 1916 v anglickom Scarborough videli Mesiac
len 14,5 hodiny po nove. Pri pokuse
o prekonanie rekordu sú však nevyhnutné vynikajúce podmienky a
rovinný obzor v azimute zhruba 100°
až 103° (od juhu na západ). Pri hIadaní tenulinkého kosáčika, ktorý má
len 6 desatín promile jasnosti Mesiaca v spine najprv použijeme triéder. Ak ho v triédri uvidíme, skúsime nájst Mesiac volným okom, čo
si ale bude vyžadovat skvelý zrak.
Menšou výhodou je, že asi 21 hodín predtým bol Mesiac v perigeu
svojej dráhy, vzdialený len 358111
km od Zeme — plocha hladaného
kosáčika bude teda o niečo váčšia.
Za pokus to rozhodne stojí a možno by sa dala vyskúšat aj fotografia, v tom prípade však musíme rátat s velmi malým kontrastom. Aké-

Snímka Mesiaca 40,5 hodiny po nove,
ako ju získal Jan Šafář z Brna 29.
4. 1987 o 20,00 SEČ v ohnisku refraktora 150/2250 expozíciou 3 sekundy
na kinofilm Fomapan F 21. Podarí
sa niekomu kvalitná fotografia ešte
mladšieho Mesiaca? Radi ju uverejníme.
kolvek správy o pozorovaní či aspoň pokuse oň v redakcii rad! privítame.
Zaujímavá bude ešte tesná konjunkcia Mesiaca s Regulom, ktorý
bude 16. 4. o 0h iba 0,12° severne od
10-dňového Mesiaca. Aj tento úkaz
je vhodným námetom pre fotografiu.
METEORY
Maximum činnosti meteorického
roja Lyríd nastane 22. 4. o 2h30m.
Radiant roja bude v tom čase práve kulminovat, nad západným obzorom však bude svietit Mesiac, ktorý je 2 dni po spine. Má sfce velmi
nízku deklináciu, ale aj tak zapadá až súčasne s východom Slnka,
pár minút pred piatou. Vyskúšat pozorovanie si teda móžeme, velké výsledky nám ale asi neprinesie.
Ovela lepšia situácia bude v čase
Aquaríd, ktoré nastane 5.
maxima
mája poobede. Keďže Aquaridy nemajú také ostré maximum ako Lyridy, móžeme ich pozorovat v období od 1. do 10. mája vždy od polnoci
do rána. Mesiac je v čase maxima
v nove, takže pozorovanie nám méže prekazlt len nepr!azeň počasia.
Okrem týchto rojov sú v apríli a
v máji v činnosti aj ďalšie, avšak
nevýrazné roje — a Bootidy, q Bootidy, a Scorpionidy, g Virginidy, Libridy, a Virginidy, e Bootidy a s Ursaminoridy. Tieto roje majú ale takú
slabú aktivitu, že bez špeciálnych
pozorovacích programov ich len velmi tažko dokážeme oddelit od sporadického pozadia.
NOČNA OBLOHA
Pozostatkom zimy je v apríli nielen posledný poletujúci sneh, ale aj

súhvezdia, ktoré pri súmraku ešte
zastihneme na západe. Za obzorom
mizne Sirius a onedlho ho nasleduje aj Orión. V rovnakom čase sa na
protilahlej strane oblohy dvíhajú nevýrazné Váhy, ktoré kedysi predstavovali klepetá obrieho nebeského
škorpióna. Hneď nato vystupuje
z oparu nízko nad obzorom aj červený Antares. Podia predstáv starých Grékov sa Orión schovával zo
strachu pred Škorpiónom preto, lebo ho jeho jedovaté žihadlo znieslo
zo sveta. Priamo nad hlavou nájdeme Velký voz, na luhu vrcholí Regulus (a Leonis) a v širokom okolí
Leva sa rozprestierajú typicky jarné súhvezdia.
Jedným z nich je Rak — súhvezdie, ktoré by zďaleka nebolo také
známe, keby ním neprechádzala
ekliptika (v staroveku sa tu v období
slnovratu nachádzalo Slnko) a keby
v ňom neležala jedna z najjasnejšfch otvorených hviezdokóp — M 44
— najčastejšie nazývaná Jasličky
alebo latinsky Praesepe. Najkrajšia
je v obyčajnom triédri, ak je však
obloha čistá a noc tmavá, lahko ju
nájdete aj volným okom — leží
medzi dvojicou slabších hviezd y
Cancri (Severný oslík) a 8 Cancri
(lužný oslík). Pri výnimočne priaz-

slabšie hviezdy v okolí Jasličiek je
ešte vldiet volným okom a čije pritom vidno aj samotnú hviezdokopu.
Okrem Praesepe je na jarnej oblohe ešte celý rad zaujímavostí, vhodných aj pre skromné prístroje.
V Somete alebo aj v upevnenom
triédri je krásnou dvojicou hviezda
48 i Cnc, ktorej zložky majú zlatú
a svetlomodrú farbu. O niečo ďalej
na východ v hlave Leva je jasná,
ale málo známa galaxia NGC 2903
— nájdete ju asi 2° južne od jasnej hviezdy 2 Leonis. V triédri sa
javí ako drobná oválna Skvrnka a
svojou nápadnostou sa bravo vyrovná cele] plejáde galaxií Messierovho
katalógu. Messier ju nepoznal zrejme preto, lebo v jej blízkosti neprechádzala nijaká z komét druhej
polovice 18. storočia, ktoré pozoroval.
Váčšie štastle mala trebárs galaxia, ktorú dobre poznáme z fotografií — M 51 (NGC 5194-5), nazývaná
Vírová. V triédri ju uvidíte spolu
s hviezdou 24 CVn a už v 25-násobnom zvžčšení Sometu sa javí ako
dvojitá. Pozorujeme tu vlastne zrážku dvoch galaxií (pozni Kozmos
4/84) .
Messier objavil Vírovú galaxiu nedaleko kométy z roku 1773, ktorá
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Na fotografii z palomarskej Prehliadky oblohy vidíme hviezdokopu M 44
zo súhvezdia Raka. Šípky na snímke ukazujú vzdialené galaxie, ktorých je
v okolí Jasličiek skutočne vela a ktoré by sa pre amatérovi s vdčšími dalekohladmi mohli stat zaujímanými objektmi na pozorovanie.
nivých podmienkach móžeme v tomto hmlistom obláčiku zbadat aj niekolko zjasnení. Jedna z najstarších
správ v takomto pozorovaní sa uchovávala ako zápis v lodnom denníku
kanadského moreplavca Thomasa
Jamesa, ktorý si v januári 1632 počas nádhernej bezmesačnej noci na
šírom mor poznamenal, že videí
„oblak v Rakovi piný malých
hviezd'. Aj James, aj neskorší pozorovatelia však zrejme videli len
nerozlíšené dvojice či trojice hviezd.
Veď napríklad zjasnenie pri severnom okraji Jasličiek je v skutočnosti dvojitou hviezd 39 a 40 Cnc.
Naopak zas nie je zriedkavostou
vidiet slabé hviezdy v okolí M 44
a po samotnej hviezdokope niet ani
stopy. Stačí totiž, aby oblohu pokryl
slabý závoj cirrostratov a hviezdokopa už prestáva byt viditelná. Bolo by zaujímavé sledovat, ktoré naj-

sa neskór presúvala k juhozápadu
a onedlho sa dostala do blízkosti
dvojice ďalších Messierových galaxií — M 65 (NGC 3623) a M 66 (NGC
3627). Mýlil by sa však, kto by sa
domnieval, že Messier ich objavil
práve pni tejto prfležitosti. Vtedy ešte na pár rokov unikli jeho pozornosti a na vine bola napodiv práve
tá jasná kométa — prechádzala totiž priamo medzi nimi a prežiarila
ich svojím jasom. Kométa je však
už dávno preč, a nám teda nič nebráni v tom, aby sme si jasnejšiu
z dvojice galaxií — M 66 — prezreli
v triédri 10 X 50.
Týmto skromným prístrojom, ktorý
si móže lahko zadovážit každý záujemca (dostat ho v predajnlach Foto-kino a stojí 1400.— Kčs), uvidíme ešte celý rad ďalších galaxií
v Panne, Vlasoch Bereniky alebo
v Polovných psoch. Pre začiatočni65

kov sú najvhodnejšie tie, ktoré majú
velkú jasnost, nie sú príliš malé a
ležia blízko známej hviezdy alebo
nápadnej skupinky hviezd.
Bahko sa na tmavej a čistej oblohe dá nájst nad ojom Velkého voza
galaxia M 101. Tvori zhruba vrchol
rovnostranného trojuholníka s hviezdamj 4 a UMa — Benetnaš a Mi_
zar a má uhlový priemer takmer
ako Mesiac. Ďalšia nápadná galaxia
je M 94 v Polovných ploch, ktorá
je síce ovela menšia, je však velmi jasná a dokonale kruhová, takže
v triédri aj v Somete je na nerozoznanie od gulovej hviezdokopy. Do
tretice mažeme odporúčat M 63, prezývanú niekedy Slnečnica, ktorá leží severne od nápadnej skupiny
hviezd, do ktorej patria i 19, 20 a
23 CVn.
Z PoIovných psov sa cez Pastiera dostaneme k Severnej korune. Vo
vnútri jej charakteristického oblúka
leží aj hviezda R CrB, ktorá má
bežne 6. hviezdnu velkost. V júli
minulého roku však jej jasnost začala klesat a počas dvoch mesiacov jej jasnost poklesla na púhe 1 %
původnej. V októbri mala táto premenná hviezda jasnost iba lom. Ako
je jasná teraz, móžete zistit aj sami pomocou pripojenej mapky jej
hviezdneho okolia. Čísla pni niektorých
hviezdach
vyjadrujú
ich
hviezdnu velkost bez desatinnej čiar_
ky.

Korešpondenčné
astronomické
praktikum 1989
Týmto článkom otvárame druhý
ročník korešpondenčného astronomického praktika. K nemu sa viažu
aj „Rady začínajúcim pozorovatelom", ktoré nájdete v tomto čísle
na strane 51 a ktoré sú akýmsi základným návodom k praktickej činnosti na poli amatérskej astronómie. Dávame tak príležitost všetkým
čitateTom, ktorých táto problematika

Ukážka kresby Mesiaca. Jej autorom
je Martin Navrátil z Hradca Králové, ktorý zachytil vzhiad Mesiaca 26.
10. 1988 medzi 21h10m a 21h17m SEČ.
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Podobné zmeny jasnosti R CrB na_
stávajú nepravidelne, bez predchádzajúceho varovania, a niekedy trvajú dlhé mesiace. Zrejme je to spůsobené tým, že hviezda si vo svojom

najbližšom okolí vytvára oblak plynu,
ktorý je bohatý na uhlík. Ked potom
plyn ochladne, vznikne z neho mračno grafitových zrniek, ktoré časom
zatieni povrch hviezdy.

zaujíma a možno nevedia, ako najlepšie začat.
Prihlásit na praktikum sa může
každý záujemca, ktorý súčasne s prihláškou pošle, riešenie dvoch dnešných úloh. Prihláseným budeme postupne zasielat ďalšie materiály
(hviezdne mapy a atlasy, pokyny na
pozorovanie a podobne, spolu asi
v cene 100 Kčs) a samozrejme aj
ďalšie úlohy. Úspešní absolventi a
najlepší účastníci praktika budú pozvaní na letné pozorovacie sústredenie, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.
júla až 7. augusta 1989.
A teraz už sTúbené úlohy:
1. Nakreslite Mesiac, tak ako ho vidíte volným okom bez ďalekohiadu.
Kreslite do kružnice s priemerom
asi 5 cm. Používajte mikkkú ceruzku (nie tvrdšiu ako B) a gumu a
pokúste sa docielit různe sivé plochy, na ktorých by neboli zreteTné
jednotlivé tahy. Výsledok by mal
geometricky, celkovým vzhladom
i všetkými detailami čo najlepšie
zodpovedat tomu, ako sa vám Me-

siac práve javí. Pri kreslení v noci
si dajte pozor, aby vás Mesiac neoslepoval — tu pomůžu napríklad
tmavé okuliare. Keá zistíte, že sa
vám kresbou verne nedarí zachytit
to, .čo vidíte, skúšajte si techniku pni
kreslení rozličných predmetov vo
svojom okolí. Velmi poučná je
v tomto prípade reprodukcia fotografií. Boll by sme radi, keby ste
nám poslali precízne kresby z viacerých fáz Mesiaca.
2. Pošlite všetky svoje odhady podia bodu 15 v našich „Radách". Najvýhodnejšie je vybrat si jednu časí
oblohy (napríklad súhvezdie Blížencovi) a v nej odhadnút jasnosti niekoTkých desiatok hviezd. Privítame
aj pokusy o spracovanie týchto odhadov a zoradenie hviezd podia veTkosti tak, ako vám to vychádza z od_
hadov.
Prihlášky a vyriešené úlohy posielajte na adresu: RNDr. Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 616 00 Brno.
—jh—

® K17PIM knihu: J. Grygar —
Vesmír (Naklad. Mladá fronta, edícia Orbis Pictus). Cena nerozhoduje. Ing. Jozef Zatko, 95633 Chynorany, Č. 887.
KOUPÍM kvalitní mřížku pro
Ronchiho test. Jiří Ptala. Buště_
hradská 242, 272 03 Kladno-Dříň.
■ PRODÁM kvalitní parabolická
zrcadla v3 300/2330 mm
120 a
160/1000 mm, dále hranoly z Bi-

naru, projekční objektiv 1,9/80 mm,
starší ročníky Říše hvězd a různou
literaturu. KOUPÍM za jakoukoliv
cenu I. a III. ročník Říše hvězd.
Jiří Vorlický, Nám. Míru 189, 69145
Podivín.
■ PREDÁM objektív Zeiss Jena
80/1200 mm, pridám zadarmo
knihu Erhart: Amatérske astronomické fotokomory. V. Kovář, Steinerova 5, 81107 Bratislava.

Astronomické akcie v roku 1989
V minulom čísle sme uverejnili
prehTad hlavných podujatí, ktoré
v tomto roku usporiadajú krajské
hvezdárne na Slovensku. Teraz
naň nadvázzujeme kalendárom astronomických akcií, ktoré sa
uskutočnia na území celého Československa. Náš zoznam, ktorý
je jedným z výsledkov brnenského seminára o práci na hvezdárňach (pozni s. 60), si samozrejme nerobí nároky na úpinost. Dáva však, podIa nášho názoru,
celkom dobrý prehIad o hlavných
stretnutiach a astronomických
zrazoch u nás. V prvom stlpci je
uvedený termín konania, nasleduje názov akcie a stručný popis,
komu je podujatie adresované.
V tretom stlpci je miesto konania a na záver ňájdete odkaz na
adresu organizátora — tie sú uvedené na konci zoznamu. Dúfame,
že si niektorú z pripravovaných
akcií vyberiete, a prajeme Vám
príjemné chvíle s astronómiou.

apríl
8.-9.
19.-21.

mú,j
4.—G.

12.-14.

12.-14.
19.-21.

jú1
3.-9.
3.-9.

3.-9.

jú1—august
21.-5.

23.-6.
24.-7.

28.-13.

1 — Hvězdárna a planetárium hl.
melta Prahy, Hvězdárna Petřín,
118 46 Praha 1; 2 — Hvězdárna a
planetárium Mikuláše Koperníka,
Kraví hora, 616 00 Brno; 3 —
RNDr. V. Znojil, HaP M. Koperníka, 616 00 Brno; 4 — Hvězdárna, pošt. přihrádka 8, 542 32 Úpice; 5 — Astronomický úsek
PKO, nábr. gen. L. Svobodu 3,
81515 Bratislava; 6 — Krajská
hvezdáreň, 920 01 Hlohovec; 7 —
Hvězdárna Vyškov, pošt. přihrádka 43, 682 00 Vyškov; 8 — Lidová
hvězdárna, Voldušská 721, 33711
Rokycany; 9 — Krajská hvezdáreň, Lité plesky 20, 974 01 Banská
Bystrica; 10 — Hvězdárna, 757 01
Valašské Meziříčí, 11 — SÚAA,
947 01 Hurbanovo; 12 — Okresná
Tudová hvezdáreň, pošt. priecčinok
218, 979 80 Rimavská Sobota.
—jh—

august
8.-16.
14.-18.

september
15.-17.
september-október
29.-1.

október
11.-14.
november

Seminár o výskume premenných hviezd Brno
(je určený astronómom amatérom a pracovníkom hvezdární)
Llovek vo svojom pozemskom a kozmic- Úpice
kom prostredí
(seminár pre široký okruh pracovníkov
výskumu)
Počiatky, súčasnost a budúenost sloven- Bratislava
skej astronómie
(seminár, ktorého súčastou bude Astroburza, predajná výstava astronomickej
techniky a literatúry — uskutoční sa
v nedelu 6. 5.)
Seminár pre pozorovateTov
Brno
(je adresovaný všetkým, ktorí sa zaoberajú pozorovaním nočnej oblohy, alebo
majú o túto činnost vážny "záujem)
Úspechy čs. stelárnej astronómie
Bezovec
(tradičný seminár pre odborných pracovníkov hvezdární)
Astronomická fotografia
Teplý vrch
(druhé pokračovanie úspešného seminára pre všetkých záujemcov o astronomickú fotografiu)
Letné pozorovacie sústredenie
Vyškov
(určené záujemcom z okresu Vyškov, ale
aj pozorovateTom z celého Československa)
XXL Zraz mladých astronómov Sloven- Lubina
ska
(tradičně podujatie SÚAA určené mladým členom astronomických krúžkov,
medzinárodná účast)
Kurz brúsenia astronomickej optiky
Rokycany
(účastníci si v pniebehu kurzu vybrúsia,
možno aj vyleštia zrkadlo s priemerom
nad 13 centimetrov)
Praktikum pre pozorovateTov premen- Gdánice
ných hviezd
(určené skúseným aj začínajúcim pozorovateTom zákrytových dvojhviezd, vhodné aj ako školenie pracovníkov hvezdární, ktorí pripravujú ďalšie astronomické
praktiká)
Letná astronomická expedícia
Úpice
(praktikum pre začiatočníkov z Východočeského kraja)
Astronomické sústredene
Uherský Brod
(určené najlepším absolventom korešpondenčných príprav a praktík brnenskej
hvezdárne)
Meteorická expedícia
Brložno
(pre záujemcov s praktickými skúsenostami v pozorovaní meteorov)
Perzeidy 1988-92
miesto
(pozorovacia kampaň určená záujemcom neurčené
so skúsenostami z teleskopického pozorovania meteorov)
Praktikum pozorovateTov premenných
Hlohovec
hviezd
(pne záujemcov zo Zs. kraja, ale i pozorovateTov z celej ČSSR)
Celoštátne praktikum pre pozorovateTov p Valašské
N Meziříčí
Slnka
(zúčastnia sa aj najlepší pozorovatelia
a prispievatelia do programu Fotosferex)
Zákryty hviezd telesami slnečnej sústa- Valašské
Meziříčí
vy
(celoštátny seminár o pozorovaniach zákrytov, vhodný pre záujemcov o pozorovania, aktívnych pozorovateTov a odborných pracovníkov hvezdární)
Bratislava
Vyučovanie astronómie
(konferencia učiteTov a vážnych záujemcov o didaktiku astronómie; medzinárodná účast)
Úpice
30. výročie založena hvezdárne
(seminár k jubileu)
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Rady začínajúcim
pozorovatelam
Našimi radami by sme chceli priviest záujemcov o astronómiu k účastí na
niektorom z výskumných programov, ktoré sa opierajú o vizuálne pozorovanie oblohy. Zapojenie sa do takého programu má význam nielen pre rozvoj astronómie, ale může slúžit aj na získanie róznych návykov, ktoré využijeme na inom poli. Rady sme usporiadali podYa toho, ako je vhodné si ich
osvojovat. Důkladné zvládnutie týchto návykov je však pomerne zložité
a predstavuje obsiahly program aspoň na jeden rok sústavnej práce.
1. Základné pomůcky pre pozorovanie
a) Zdroj červeného tlmeného a
rozptýleného svetla — baterka oblepená niekoYkými vrstvami červeného celofánu (žiarovku můžeme nahradit červenou diódou), hodí sa
i zatienená petrolejka. Svetlo by malo byt silné len tak, ako je nevyhnutné.
b) Pozorovací denník, najlepšie
čistý zašit formátu A4. Do denníka
si zapisujeme všetky pozorovania.
C) Teplé oblečeme a obuv, aby sme
nepremrzli ani po niekoPkých hodinách pozorovania.
d) Triéder, najlepšie 10 X 50, dopinený rosnicami a neskór aj držiakom, prípadne jednoduchou azimutálnou montážou (jej popis uverejníme v niektorom z budúcich čísiel).
e) Mapky hviezdnej oblohy, mapky Mesiaca, hviezdny atlas. Najdostupnejším je Sternatlas (1975,0),
ktorý sa občas objaví na pultoch predajní
zahraničnej literatúry či
v strediskách kultúry NDR. Atlas si
můžeme dopinit podYa Bečvářovho
Atlasu Coeli. Na brnenskej hvezdárni si možno objednat atlas Brno, ktorý zachytáva všetky hviezdy viditelné u nás volným okom.
2. Snažíme
sa
spoznaf
dobre
hviezdnu oblohu
Fri každej nápadnej hviezde by
sme mali vediet, aké má označenie a
v ktorom súhvezdí sa nachádza. Odporúčame začat od malých hviezdnych mapiek, pretože ich zvládnutie
je predpokladom pre rýchlu onientáciu v mapách podrobnejších. Po
určitom čase by sme mohli skúsit
spam5ti nakreslit niektoré časti oblohy. Mali by sme vediet aj grécku
abecedu a naučit sa ju rýchlo písat.
3. Zaostrujeme binokulárny ďalekohlad
Predovšetkým si musíme podYa
svojich očí nastavit okuláre do
správnej vzdialenosti — vtedy má
zorné pole ďalekohiadu najvi čší jas.
Oči by mali byt tak blízko pri okulároch, aby výstupné pupily splývali so zorničkami — vňčšinou sa dotýkame objímky okulára. Zaostrujeme každý okulár zvlášt, aby sme
oboma očami videli ostrý obraz.
4. Mierime každým dostupným ďalekohladom
Mierenie si skúsime najprv na jas-
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ných hviezdach, neskór na objektech, ktorých polohu medzi hviezdami síce poznáme, nevidíme ich však
volným okom. Mali by sme získat
takú zručnost, aby po namierení hola hIadaná oblast blízko stredu zorného pola. Ďalekohlad na statfve by
mal mat mieridlá.
5. Zistíme si velkost zorného poTa
ďalekohladu
Najlepšiu predstavu nám dajú
rózne skupiny hviezd — snažíme sa
ich dostat do zorného pola a potom
odhadujeme, akú časí z neho zaberajú. Zmeraním velkosti skupiny podYa atlasu odhadneme skutočnú velkost pola. Pre dalekohIad na statíve můžeme hladaný priemer určit
aj presnejšie — odmeriame čas, za
ktorý prejde vybraná hviezda zorné
pole. Keďže hviezdy s deklináciou
zhruba 0° prejdú za hodinu 15°, vypočítat skutočný priemer zorného poTa už nemůže byt nijaký problém.
Pri malých a pr.amych ďalekohladoch si můžeme vyskúšat obe funkcie — sústreďovanie svetla a zváčšovanie; stačí sa dívat súčasne prístrojom aj volným okom. Ak dáme
do pomeru velkost zorného pola,
akú má Tudské oko, a velkost zorného pola ďalekohYadu, mali by sme
dostat zváčšenie ďalekohIadu.
6. Odhadujeme uhlové vzdialenosti
na oblohe
Zistujeme vlastne velkost uhla,
ktorého vrchol leží v našom oku.
Najlepšie je využit rózne časti natiahnutej ruky. Ich uhlové rozmery
si můžeme vypočítat — malá úsečka dížky x kolmo postavená na smer
od oka má vo vzd'ialenosti y uhlo_
vil velkost (x,/y). (180°%c). Učíme sa
na rozličných dvojioiach hviezd a
skúšame odhadovat aj uhly menšie
než 10° a váčšie ako 40°.
Polohu určitého miesta na oblohe
by sme mali poznat aj vzhTadom na
niektoré jasné hviezdy. Vyjadríme
ju pomocou uhlovej vzdialenosti a
pozičného uhla. Ten určujeme nasledovným spósobom: do stredu zvolenej jasnej hviezdy umiestnime
myslený ciferník, ktorého dvanástka
mieri do zenitu. Na hodinách, prostredníctvom akejsi malej ručičky,
potom určíme smer k danému miestu oblohy. Odhad by mohol vyzeraf
asi nasledovne: V nula hodin hviezdneho času leží Dubhe 28° od Polárky
v pozičnom uhle pat a pol hodiny.

7. Používame sférické súradnice
Pne pozemského pozorovatela definujeme pojem obzor a obloha. Obzor označuje zemský povrch vrátane objektov s ním spojených, ktorý
je v dohYade pgzorovatela. Obloha
sú potom všetky smery mieriacie nad
obzor.
Polohu určitého miesta na oblohe
vyznačujú dva uhly — zenitová
vzdialenost (alebo jej dopinok uhlová výška) a azimut.
Polohu objektu na hviezdnej oblohe udáva rektascencia (na hviezdnom glóbuse ju reprezentujú poludníky) a deklinácia (znázorňovaná
rovnobežkami). Mali by sme vediet,
kade prechádzajú na oblohe důležité poludníky a rovnobežky a kde
nájdeme ekliptiku. Výhodné je poznat aspoň pnibližné súradnice najjasnejších hviezd a zaujímavých
objektov.
Keďže Zem sa voči hviezdnej oblohe otáča, potrebujeme pni určovaní
polohy hviezd poznat aj zemepisnú
šírku nášho stanovišta a čas.
8. Do denníka si chronologicky zapisujeme svoje pozorovania
V zápise o pozorovaní by sme
vždy mali uviest miesto pozorovania,
dátum (ak pozorujeme v noci, píšeme ho formou zlomku), důležité
okamihy v SEČ (letný čas je o hodinu popredu) a pozorovaoie podmienky. Pni ich popise by sme mali
uviest aspoň hviezdnu velkost nejslabších hviezd, ktoré sme videli volným okom v zenite a na mieste pozorovania. Uvádzame aj rózne rušivé vplyvy, napríklad oblačnost či
svit Mesiaca.
9. Rladáme najprv očami, až potom
ďalekohladom
Fred hladaním objektu si pomocou mapy čo najpresnejšie zistíme
miesto, kde by sa mal na oblohe nachádzat. Miesto si prezrieme volným
okom a až potom tam namierime
triéder. Pokial objekt nenájdeme
ani medzi hviezdami viditelnými len
v triédni, použijeme v5čší ďalekohlad a celý postup opakujeme. Zo
začiatku by sme mali hladat také
objekty, ktoré sa v zornom poli ukážu spoločne s nejakou výraznejšou
hviezdou.
10. Pozorujeme jasné plošné objekty
Spočiatku si pni ich vyhladávaní
pomáhame mapou, neskór by sme
ich však mali nájst aj bez nej. Pozorujeme tniédrom, opakovane a
vždy si poznamenáme, ako sa nám
javili — důležité je pritom uviest aj
pozorovaeie podmienky.
11. Známe objekty pozorujeme všetkými dostupnými prístrojmi
Malé planetárne hmloviny a niektoré guYové hviezdokopy sa v tniédri vůbec nelíšia od hviezd. Správnu
identifikáciu robíme pomocou podrobnejšej mapy. Do denníka si zaznamenávame
vzhTad
objektov
v rozličných prístrojoch.
12. Rladáme objekty bez ohladu na
ich jasnost
V•o výborných pozorovacích podmienkach může skúsený pozorovatel
nájst a uvidiet pomocou binaru Somet 25 X 100 prakticky všetky objekty uvedené v Atlase Coeli.

Ilustračná snímka: Marián Igaz.

13. Zakreslujeme hviezdne polia a
porovnávame si kresby s mapou
Naučíme sa tak presne zachytit relatívne polohy objektov. Pri kreslení zachytíme najprv najjasnejšie
hviezdy v okolí objektu, potom v jeho najtesnejšom okolí dopiníme aj
slabšie hviezdy. Nikdy nekreslíme
do kruhového zorného pola — po_
zorovateT má tendenciu predstavovat si ho menšie, než aké je v skutočnosti. Na kresbe vyznačíme dátum, čas a orientáciu, mažeme dopinit aj približnú mierku. Ak sa dostaneme k podrobnejšiemu atlasu,
skúsme si identifikovat zakreslené
hviezdy — z kresby by malo byt jasné, kde zachytená oblast na oblohe
leží. Uvádzame aj použitý prístroj
a zváčšenie.
Pri kreslení plošných objektov sa
usilujeme vystihnút ich rozmery a
rozloženie jasu. Kreslíme miikkou
ceruzkou na hladký a suchý papier
a polotiene sa snažíme vystihnút už
v kresbe — nikdy ceruzku nerozmazávame, pretože potom nie je jas-

né, ktorý detail zodpovedá skutočnosti a ktorý je len dielom náhody.
14. Odhadujeme hviezdnu velkost nebeských objektov
Hviezdnu velkost možno vyjadrit
buď priamo v magnitúdach, alebo
nepniamo v odhadných stupňoch. Na
ich určenie je najvhodnejšia Argelanderova metóda, v ktorej sa jasnosti objektov porovnávajú podTa
nasledovného kTúča:
X 0 Y značí, že hviezda X je zváčša rovnako jasná ako Y
X 1 Y vyjadruje, že pri pozornom
sledovaní sa častejšie javí
ako jasnejšia hviezda X
X 2 Y označuje, že X sa zdá vždy
jasnejšia ako hviezda Y
X 3 Y znamená, že už na prvý pohlad je X jasnejšia než Y
X 4 Y predstavuje hviezdu X ako
ovela jasnejšiu ako hviezda Y
Fri pozorovaní premenných hv,iezd
sa tento kTúč používa obojstranne —
ide o metódu Nijlandovu-Blažkovu. Podia nej vTavo dávame hviez-

du jasnejšiu, ako je pozorovaná a
vpravo hviezdu slabšiu. Odhad jasnosti bude mat potom tvar povedzme A 2 V 3 B.
Odhadovanie jasnosti plošného
objektu je komplikovanejšie, pretože pozorované hmloviny, galaxie či
kométy majú iný vzhlad ako hviezdy. Najjednoduchšou metódou je
Bobrovnikoffova, podPa ktorej dalekohlad rozostríme do tej miery, že
hviezdy aj plošný objekt nadobudnú
rovnaký uhlový priemer. Ak sa táto podmienka nedá realizovat, treba použit ovela zložitejšie metódy.
Fri odhadoch postupujeme rovnako
ako v prípade hviezd, výhodné je
porovnávat objekt s viacerými dvojicami hviezd — získame niekolko
nezávislých odhadov, jasnost objektu je presnejšia a dá sa určit aj
chyba odhadu.
Hviezdne velkosti porovnávacích
hviezd zistíme po pozorovaní pomocou niektorého katalógu.
15. Porovnávame jasnosti hviezd vo
vybranej oblasti oblohy
Pozorujeme dvojice hviezd a odhadneme počet Argelanderových
stupňov medzi nimi. Začneme pri
najjasnejších hviezdach vybranej
časti oblohy a porovnávame každé
dye hviezdy, ktoré sa líšia o menej
než 4 stupne. Každému odhadu venujeme nanajvýš jednu minútu, dbáme pritom na nezávislost odhadov.
Po ukončení pozorovania si zostavíme postupnost podPa klesajúcej
jasnosti. Ku každej hviezde mažeme
uviest aj súčet odhadných stupňov
vIavo od nej — je to rozdiel jej jasnosti a hviezdnej velkosti najjasnejšej hviezdy vyjadrený v odhadných
stupňoch. Túto veličinu si potom mažeme porovnat s rozdielom skutečných magnitúd a závislost vniest
do grafu. Celý odhad zopakujeme
po niekolkých nociach — ak budú
výsledky trochu odlišné, je to spósobené pozorovacími podmienkami.
Zaujímavé by bolu urobit podobný
odhad danej oblasti aj po dlhšom
čase, ked už získame viac skúseností.
16. Vyskúšame si pozorovanie premenných hviezd
Dobré pozorovanie urobíme len
vtedy, keá správne určíme, ktorá
hviezda v zornom poli je premenná
a ktoré sú porovnávacie. Odhady
musíme robit celkom nezávisle podla toho, čo práve vidíme — nesmieme brat do úvahy predchádzajúce
odhady ani predpoveď. Hviezdy
vhodné na pozorovanie nájdeme
v Hvezdárskej ročenke.
17. Na záver
Po zvládnutí predošlých budov sa
móžeme smelo zapojit do systematického pozorovania meteorov, premenných hviezd, Slnka či zákrytov
hviezd Mesiacom. Príležitostne sa
mažeme uplatnit aj pri pozorovaní
jasnejšej kométy, zákrytu hviezd
planétou či planétkou alebo pri kreslení planét v opozícii.
So všetkými problémami, postreh_
mi aj nápadmi, ktoré vás pri pozorovaní sprevádzali, sa mažete obrátit na adresu redakcie alebo na autora Článku na brnenskú hvezdáreň.
RNDr. JAN HOLLAN
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„Ano, tady je Patentní úřad,”
opakoval už poněkolikáté do telefonu trpělivě úředník. „Samozřejmě, že můžete přijít předvést svůj
přístroj. Od toho tady jsme. Dnes?
Klidně. Máme čas. Tak tedy v šestnáct nula nula. Ano. Dveře číslo
sto dvanáct. Prosím. Nemáte zač.
Na shledanou."
Úředník položil unaveně sluchátko do vidlice a ohlédl se na svého kolegu u vedlejšího stolu. „Připrav se, Václave. Za půl hodiny
tady máme dalšího blázna, co vynalezl antigravitační přístroj."
Kolega povytáhl obočí, poslepu
hmátl rukou za sebe do police,
vytáhl nabitý šanon, chvíli v něm
listoval a pak zvedl oči. „Tak to
už bude patnáctý antigravitační
přístroj v tomhle měsíci. Letos se
s nima nějak roztrhl pytel."
„Právě proto tě na to upozorňuji, aby ses připravil. Pomalu mi
to už začíná jít na nervy."
„Jen klid," řekl kolega, „zvládli jme jich čtrnáct, zvládneme
i patnáctý a další. To přece není
problém."
„Jen aby," zapochyboval úředník a jal se vyplňovat jakýsi přesložitý úřední tiskopis. Náhle se
zarazil, zvedl hlavu a znovu se
obrátil na kolegu: „Poslechni, neměli bychom zavolat esembáky?"
„Nešil, člověče," uklidnil ho kolega. „To až v nejhorším případě,
kdyby se nechtěl dát přesvědčit,
že antigravitace je nesmysl a blbost."
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„Jak myslíš," řekl ještě trochu
nejistě úředník a dál se věnoval
svému tiskopisu.
Věžní hodiny na nedaleké kostele odbily čtvrtou. V témže okamžiku se rozletěly dveře :a v nich
stanul muž s rozevlátými, poněkud prošedivělými mastnými a
dlouhými vlasy. Měl na sobě baloňák, který pamatoval snad ještě víc než kabát poručíka Colomba, a odřené džínsy. Na nohou kecky.
Jiskrným pohledem přelétl kancelář a vyhrkl: „Tak jsem tady."
A bouchl o zem kufříkem, který
svíral v levé ruce.
„Dobrý den," pozdravili ho unisono úředníci.
„Dobrý, dobrý," zahulákal roztržitě vynálezce a udělal si pohodlí. To jest stáhl ze sebe baloňák,
pod kterým se ukázala flanelová
košile nevalné kvality.
„Tak nám to ukažte," pravil
úředník, zatímco jeho kolega dělal jakoby nic a urovnával si v polici šanony.
„Víte, pánové, já bych vám raději napřed pověděl, jak jsem na
to přišel. Bude to alespoň srozumitelnější.:'
„Prosím, jak je libo," souhlasil
úředník, „a posaďte se na to."
„Děkuji," řekl vynálezce, „já raději postojím."
„Jak chcete," souhlasil znovu
úředník a sám se posadil. Také kolega nechal police policemi a zahleděl se na příchozího.

„Tak, jak bych začal? Jo. Víte, zabývám se dost důkladně matematikou. Mám ji rád. Stejně jako teoretickou fyziku. Rád si ověřuji nejrůznější teorie a je mi jedno, kolik mi to zabere času. A jednou při takovém příjemném matematickém posezení nad některými praktickými aplikacemi teorie
relativity — nad kterými, to vám
zatím neřeknu — jsem na to kápl."
Úředník pohlédl významně na
kolegu a ten podle svého zvyku jen
významně povytáhl obočí. Vynálezce to však ve svém zápalu nepostřehl a pokračoval ve výkladu.
„Je to jednoduché jako facka.
Možná ještě jednodušší. Víte, já si
původně myslel, že jsem někde
udělal chybu, ale ono ne. Výpočty byly všechny správné. Prostě,
abych vás nenapínal, že ano, přišel jsem na to, jak udělat antigravitaci. No, snad jsem to neřekl
dost jasně, ale já nejsem žádný
řečník, já se spíš vyjadřuji čísly.
Ale snad jste mne pochopili. Nebo ne?" Podíval se na oba muže.
„Ale jistěže pochopili," povzbudivě se usmál na vynálezce úředník. „Vy jste tedy přišel na to, jak
teoreticky udělat antigravitaci.
Že?"
„Ale, pánové," usmál se utrpně
vynálezce, „kdybych na to přišel
jenom teoreticky, tak jsem sem
vůbec nechodil. Já už ten přístroj
sestrojil. Mám ho tu s sebou!" Poklepal rukou na kufřík.
„Ach, tak takhle to je," zamys-

."

lel se úředník a vrhl další významný pohled na svého kolegu. „Ale
předvést nám ho tu nemůžete, že?"
zeptal se ještě.
„Já se vám divím," dal si ruce
v bok vynálezce, „oto jste Patentní
úřad? To vám stačí, když vám někdo řekne, že něco vymyslel, aby
ste mu na to dali patent, nebo to
musí taky ukázat? Já se vám divím." Sklonil se nad kufřík a otevřel ho'. Vysoukal z něj popruhy,
které pravděpodobně pocházely
z padáku, jenže tyhle byly ověšeny různými skřínkami. Vynálezce
si svůj aparát navlékl na tělo, zapnul přezky a postavil se do středu místnosti.
Úředník vrhl na kolegu pohled,
kterým ho vybízel k tomu, aby už
také konečno něco řekl. Druhý
úředník tedy vstal, odkašlal si a
začal: „Víte, pane, ale podle nás
je antigravitace čirý nesmysl. Odporuje to všem přírodním zákonům a. .
Vynálezce ho nenechal domluvit: „Jděte do háje, vy chytrej! Vy
tomu rozumíte asi tak jako koza
petrželi! Prej odporuje přírodním
zákonům !"
„Promiňte to mému kolegovi,"
ozval se zase první úředník. „Nevyjádřil se tak docela přesně.
Chtěl vám říct jen to, že v tomto
měsíci jsme zde už měli čtrnáct
vynálezců a žádostí o patent na
antigravitační přístroj. A nikomu
z nich nefungoval!"
„Byli to packalové!" zvolal vynálezce, který se zprvu trochu zarazil, když uslyšel o těch čtrnácti. „Můj přístroj skutečně funguje. Já vám ho tady klidně předvedu, abyste to viděli, pak mi dáte
patentní přihlášku."
„Jak chcete," souhlasil úředník.
„Tak se do toho dejte!"
Vynálezce ještě jednou utáhl
všechny přezky a přistoupil k oknu. Prudkým trhnutím je otevřel.
„Co chcete dělat?!" vykřikli oba
úředníci téměř zároveň.
„No, předvedu vám, jak ta moje
mašinka funguje v praxi. To jste
přece chtěli vidět, nebo ne?"
lředník chytil muže za rameno. „Předvést, to ano. Ale tady,
v kanceláři. Vypadnete z okna, zabijete se a my s tím budeme mít
ještě problémy."
„Jděte do háje, pánové," pravil
fanfarónsky vynálezce. „Můj aparátek doopravdy funguje. Nemusíte mít žádne obavy. Nic se mi
nestane."
„My přesto trváme na tom, abyste ten pokus uskutečnil tady,

v kanceláři," stál na svém úředník. Chytil vynálezce ještě pevněji za oděv.
„Podívejte se, pánové, tak já
vám tady podepíšu místopřísežný
prohlášení, že z toho vokna lezu
na vlastní nebezpečí a že vy nenesete na nějakým tom případným
neštěstí žádnou vinu. Stačí?"
„Dobrá. Uděláte to tedy na své
nebezpečí."
Vynálezce usedl ke stolu, vzal
papír, pero, sesmolil krátké prohlášení, podepsal ho a podal úřednikovi. „Stačí?"
„V pořádku," zastrčil úředník
papír do zásuvky. „Abyste měl na
ten svůj pokus nějakou památku,
tak vás tady kolega vyfotí."
Kolega vytáhl z registratury mohutný fotoaparát. Přístroj mohl
vážit dobrá čtyři kila.
„Co to má bejt?" podivil se vynálezce při spatření onoho monstra.
„To je speciální polaroid. Dělá
fotky okamžitě, barevně a v libovolném počtu. Dárek od jednoho
vděčného vynálezce."
„Aha. No tak já jdu. At se vám
tá fotka povede. Myslím, že to bude prima snímek, až se budu producírovat vzduchem pět pater nad
zemi. Tak jedem."
Vynálezce se postavil na okenní parapet, chvíli manipuloval na
tlačítkách, která byla na skříňkách. Druhý úředník na něho zatím mířil objektivem fotoaparátu.
Vynálezce ještě naposledy utáhl
popruhy a vykročil do prázdna.
Strašlivý skučivý zvuk prolétl
prostorem. Pak se ozvalo mohutné žuchnuti a zvuk utichl. V tom
okamžiku začala křičet nejméně
stovka hrdel. Druhý úředník odstupil od okna a uschoval fotoaparát opět do registratury. „Za chvíli tady máme esembáky."
„Mh, tak to byl patnáctej. Chudák. Měl prostě smůlu, že se narodil tak brzo." Úředník si klidně
sedl za stůl a na desku položil vynálezcovo místopřísežně prohlášeni.
„Jo, jo, měl smůlu. Nedal se prostě přesvědčit. Stejně je to zajímavý, že na stejnou věc přišlo téměř zároveň tolik lidí. V tom bude mít určitě prsty někdo od nás."
„Určitě. Tihleti časotuláci dělají někdy pěknou paseku. Asi se
někomu nelíbilo, že antigravitace
bude objevena až v roce 2136. Tak
to chtěl urychlit."
„Jenže mu to stejně nevyjde. Jo,
a podej mi baterky, musím už vyměnit zdroj v rušiči antigravitace," řekl kolega a vytáhl z registratury „fotoaparát".

E PREDAM dvojicu zrkadiel na ďalekohrad Cassegrain 300 mm, F =
= cca 3000 mm a zrcadlo na Newton 200/1980 ± dalšie súčiastky
k stavbe áalekohradov (treba vidiet).
Anna Valkovská, Nábrežná 9/5,
036 07 Martin 7 — Vrútky.
si PRODÁM achromatický objektiv
80/1200 AS, zenitový hranol a Huygensův okulár H-40. František VrI bický, Dělnická 496, 28911 Pečky.
E PRODÁM dalekohled Zeiss Jena
50/540, zrcadlo na Newton 170/1150
± tubus z Al plechu a další součástky. Seznam na požádání. Zdeněk
Sýkora, Lhota u Opavy, Horní 149,
747 62 Mokré Lazce.
PREDAM rózne astronomické
materiály: literatúru, mapy, diapozitívy, optiku, názorné pomócky, výstavky a podobne. Prípadne VYMENIM za iné. Zoznam zašlem za známku. Ing. Milan Mazanovský, Duklianska 2, 914 41 Nemšová.
E PREDAM diapozitivy, literatúru,
optiku
a pomócky pre prácu v krúž'bÍ koch. Predám,
prípadne ZAPOGIČIAM súbory mater.iálov vhodné
pre výstavy. Zoznam zašlem. Kil PIM diafilmy a diapozitívy s tematikou astronómia a kozmonautika.
Augustín Mičko, 913 31 Skalka nad
Váhom.
® KOUPIM okuláry F = 4-40 mm
a parabolická zrcadla fó 150 mm a
víc. Kdo zhotoví optiku pro New' ton
350/1750 a hodinový stroj?
Uveďte cenu. Pavel Marek, Průmyslová 1123, 500 02 Hradec Králové,
tel. 851-269.
N PRODÁM hliníkované rovinné
zrcadlo Zeiss Jena 233 mm v duralové objímce, tubus z Kartitu
220/1200, astrookuláry Zeiss 0-6,
0-10 a H-16, širokoúhlý okulár typu Erfle F =25 mm, zenitový ná28
stavec Zeiss, Barlow neg. 4x,
mm v objímce Zeiss, objektivy
30/120, 58/160 v objímkách od fy Zeiss,
' Sun Filter Mizar/Japan, uzávěrku
Prontor Press a osmirychlostní synchronní motorek 220 V. Vše bezvadné, nepoužité. Dr. M. Možíšek, Prokofjevova 2, 623 00 Brno.
E PRODÁM zrcadlový dalekohled
200 F — 1600 typ NEWTON kompletní tubus -I- okuláry, bez montáže
v dobrém stavu. Cena 3000 Kčs. Martin Řezníček, nám. Rudé armády 42,
772 00 Olomouc.
E PRODÁM binar 10 X 80, výborný
stav, bez stativu, 1600. Václav Vrzala, Fučíkova 462, 74201 Suchdol n/O.
E PREDAM refraktor 50/540 na jednoduchej azimutálnej montáži s trojnohým statívom, okulárom H 16 a
fotoaparátom Zenit E (objektiv Industar 3,5/50). Vhodné pre začiatočníka. Cena za komplet 2000 Kčs. Možná výmena za kvalňtné fotopríslušenstvo, najradšej zn. Fujica. Ponúknite. Stano Dubík, IV/24, 059 60 Tatranská Lomnica.
KOUPIM astronomický objektiv
25 80/840 nebo podobný, okuláry F =
=6 a 10 mm. PRODÁM Epijunktar
z$ 110/415 KDO ZHOTOVf dle dokukumentace převod na monáž? Vladimír Dráb. Navigátorů 622,16100 Praha.
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kde je Fobos 1?
No požiadanie pracovníkov IKI
(Ústavu centra kozmických výskumov AV ZSSR v Moskve) hladali
astronómovia Európskeho južného
observatória na La Silla sondu Fobos 1, s ktorou stratilo riadiace stredisko kontakt po vyslaní chybného
kontrolného príkazu. Určeme presnej polohy sondy, prfpadne aj jej
rotačnej periódy, mohlo pomóct znovu nadviazat rádiové spojenie s mlčiacim telesom. Ak by sa sonda bola
našla, bole by možné vysielat do
menšieho priestorového uhla impulzy na jej oživenie, čím by sa zvýšila ich účinnost.
Len čo dostali v ESO 21. septembra 1988 žiadost z IKI, pripravili na
La Silla všetko potrebné na pozo-

rovania. Koncom septembra bol však
Mesiac v spine, takže bole treba čakat na lepšie pozorovacie podmienky. Počas prvých troch októbrových
nocí sa podarilo získat 15 desatminútových expozícií oblasti, 'v ktorej
by sa mal nachádzat stratený Fobos.
Pozorovania sa robili pomocou 1,5
metrového dánskeho dalekohladu
s použitím kamery CCD. Tretiu noc
sa podarilo získat aj 9 trojminútových expozícií na 3,6-metrovom áalekohIade. Na obrázkoch vidíme cen_
trálnu oblast na dvoch snímkach.
r,avý obrázok je „klasický" záber
oblohy. Pri snímaní pravého sledoval clalekohlad predpokladanú dráhu sondy, takže jednotlivé hviezdy
sa zobrazili ako krátke úsečky. Ta_
kýto sp8sob fotografovania sa používa pri hIadaní velmi slabých objektov, aby svetlo prichádzajúce od talesa (v našom prípade sondy) dopadalo dlhší čas na jedno miesto fotografickej emulzie, resp. jednu bunku

kamery CCD. Pri takomto postupe
sa na snímke zachytla objekty až
do 25. magnitúdy.
Výsledok bol pre organizátorov celej akcie sklamaním. Fobos 1 sa nepodarilo nájst ani na jednom zázname. S najváčšou pravdepodobnostou sa nachádzal mimo predpokladaného pola, nemožno však vylúčit,
že v čase pozorovania bota sonda
orientovaná tak neštastne, že slnečné svetlo odrazené od jej povrchu
smerom k Zemi bole aj pri použití
mimoriadne citlivých prístrojov prislabé na detekciu. Posledný pokus
nájst stratenú sondu sa uskutočnil
v noci z 9. na 10. októbra. Na štyroch záberoch s celkovou dobou expozície 36 minút sa opat nenašla ani
stopa po Fobose. Aj keá sa celá ak_
cia neskončila úspešne, bola názorným príkladom čoraz lepšej medzinárodnej spolupráce astronómov.
PodIa ESO MESSENGER No. 54
RNDr. V. Vaculík

NAŠI AUTOR!
Ing. MARCEL GRtŤN (1946), ktorého komentáre k aktuálnym udalostiam kozmonautžky nájdete aj
v tomto čísle nášho časopisu, pracuje v pražskom planetáriu, kde
vedie oddelenie kozmonautiky a mimoškolského vzdelávania. Dlhé roky
sa venuje študentskej skupžne pre
kozmonautiky, ktorej členovia už
niekorkokrát úspešne vystúpili na
póde Medzinárodnej astronautickej
federácie (IAF) a v sútaži študentských prát dvakrát získali prvú cenu (r. 1979 a 1982). Ing. Grün je
zameteným prapagátorom kozmonautiky; jeho prednášky, články,
rozhlasové a televízne výstúpenia
poznajú poslucháči v cele] republike. Známe sú aj jeho knižky Kosmonautika — súčasnost a budúcnost,
Portrét J. A. Gagarina, Mimozemské civžlizácie — mýtus alebo skutečnost. Tento rok mu vyjde knižka Z Čech až ke hvězdám. Je aj
autorem kapitoly o kozmonautike
v novej celoštátnej učebnici pre IV.
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ročník gymnázií. Ing. Grün je aj
členem pracovnej skupiny pre kozmicku technológiu Čs. komisie Interkozmos, dlhé roky je vo vedení
ČAS pri ČSAV (je predsedom astronautžckej sekcie) a v Socialžstickej akadémii je členem predsedníctva ÚV.
RNDr. MAREK WOLF (1957) je odborným asistentem na Katedre astronómie a astrofyziky Karlovej
univerzity v Prahe. Popri pedagogickej práci sa venuje najmě stelárnej astronómii; na 65 cm fotometrickom ďalekohrade ondřejovského observatória pozoruje zákrytové dvojhviezdy a zameriava sa
najmě na štúdium hviezd raných
spektrálnych typov. V rámci IHW
robil
fotometrické
pozorovania
Halleyovej kométy a na stáži na
lJstave Maxa Plancka v Heidelbergu spolupracoval na vyhodnocovaní spektier získaných v rámci projektov Vega a Giotto (experimenty

Puma a Pia). V tomto čísle najdete jeho rozhovor s doc. Antonínom Mrkosom.
RNDr. JURAJ ZVERKO, CSc..
(1943) je samostatný vedecký pracovník, vedúci stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV
v Tatranskej Lomnici, kde pracuje od ukončena štúdií na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej
univerzity v roku 1965. Venúje sa
spektroskopickému a fotometrickému výskumu chemicky pekuliárnych a manetických hviezd. Publikoval rad vedeckých článkov, zúčastňuje sa mnohostrannej spolupráce akadémží vied socialistických krajin „Fyzika a evolúcia
hvězd" a prípravy spoločného observatória socialistických krajin.
V našom časopise vedie pravidelná
rubriku aktuálnych správ o novinkách astronómie, ktoré pržpravujeme z Cžrkulárov IAU (Medzinárodnej astronomickej únie).

Hoci sú tieto snímky galaxií M 94 (hore), NGC 2903 (vfavo dolu) a M 66 (vpravo dolu) urobené pomocou velkých
profesionálnych dalekohfadov a komár Lickovho observatória, móžeme si ich nájst a prezriet aj my — stačí na to
malý triéder a dobrá znalost jarnej oblohy, na ktorej sa všetky tni galaxie nachádzajú. Sú pomerne jasné a približne rovnako velké; galaxia M 94 v triédri pripomína guFovú hviezdokopu, ostatné dye sa javia ako hmlisté obláčiky
a svojím vzhTadom pripomínajú kométu.
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